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1. Aanvraag
Op 11 juli 2017 heeft de minister van Economische Zaken en Klimaat (hierna: de
minister), voorheen de minister van Economische Zaken een aanvraag ontvangen,
gedateerd 11 juli 2017, van de N.V. Nederlandse Gasunie (hierna: de Gasunie) tot
instemming met het opslagplan Zuidwending. Op 11 oktober 2017 is een
addendum op deze aanvraag ingediend De Gasunie heeft de aanvraag ingediend
voor EnergyStock B.V. (hierna: EnergyStock). EnergyStock is zowel
vergunninghouder als operator van de opslagvergunning. De minister zal dit
instemmingsbesluit op naam stellen van EnergyStock.
Het opslagplan Zuidwending betreft het in bedrijf nemen van een zesde caverne
(caverne Al) voor de opslag van aardgas in de ondergrond. Vijf cavernes zijn
reeds in gebruik voor gasopslag. Ook deze caverne valt onder de
opslagvergunning Uitbreiding Adolf van Nassau II, die op 21 december 2009 is
verleend op basis van de Mijnbouwwet (hierna Mbw). De caverne ligt geografisch
gezien in de provincie Groningen, binnen de grenzen van de gemeente Veendam
en het verzorgingsgebied van het waterschap Hunze en Aa's.
Het betreft hier de derde wijziging van het oorspronkelijke opslagplan
Zuidwending. De instemming met het oorspronkelijke opslagplan dateert van 23
juli 2008 (kenmerk ET/EM/8089788). Het opslagplan is tweemaal eerder
geactualiseerd. Met deze actualisaties is op respectievelijk 4 december 2012
(kenmerk DGETM-EM/12349985) en 18 april 2014 (kenmerk DGETMEM/14070411) ingestemd. In verband met de overzichtelijkheid is de huidige
aanvraag voor de minister aanleiding om naast de instemming met de
voorliggende aanvraag, de voorgaande instemmingen ten aanzien van het
opslagplan Zuidwending te wijzigen door deze in dit besluit te integreren. Op die
manier zal er voor het opslagplan, inclusief de drie actualisaties, één
instemmingsbesluit gelden voor alle opslagcavernes. De instemmingsbesluiten van
23 juli 2008 (ET/EM/8089788), 4 december 2012 (kenmerk DGETMEM/12349985) en van 18 april 2014 (kenmerk DGETM-EM/14070411) vervallen.

2. Beleid gaswinning in Nederland
In de brief van 30 mei 2018 (Kamerstukken II 2017-18, 33 529, nr. 469)) met
betrekking tot gaswinning uit de kleine velden en energietransitie legt het kabinet
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de prioriteit bij een zo snel mogelijke transitie naar duurzame energie. Zolang dat
nodig is om tegemoet te komen aan de (afnemende) Nederlandse aardgasvraag,
wil het kabinet het aardgas uit de kleine velden winnen, waar en voor zover dit
veilig kan. Hoewel in de gebouwde omgeving stevig wordt ingezet 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 bestaat de Nederlandse energievoorziening
voor 6,6% uit duurzame energie en nog voor meer dan 90% uit 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 CO2-uitstoot en dus het minst belastend voor het
klimaat. In de transitie naar duurzaam is aardgas - voor de industrie, voor het
verwarmen van een groot 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 CO2.
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3. Juridisch kader
3.1 Mijnbouwregelgeving
Een opslagplan dient te worden getoetst aan de Mbw en de daarop gebaseerde
regelgeving. De artikelen 39, jo. 34, 35, en 36 van de Mbw en de artikelen 32 jo.
24 (deels), 26 en 27 van het Mijnbouwbesluit (hierna: Mbb) vormen het juridisch
kader waaraan het opslagplan wordt getoetst.
Alvorens op basis van de Mbw over te mogen gaan tot opslag is, op grond van
artikel 39 jo. artikel 34, derde lid, van de Mbw, de instemming vereist van de
minister met een opslagplan. Het opslagplan geeft concreet inzicht in de wijze
waarop de opslag wordt uitgevoerd en de effecten daarvan en dient te voldoen
aan de eisen genoemd in artikel 35 van de Mbw. Artikel 26 Mbb bevat een aantal
nadere eisen die aan een opslagplan worden gesteld en tevens moet het
opslagplan een beschrijving bevatten van de wijze waarop het voorkomen na
beëindiging van de opslag wordt achtergelaten. Artikel 27 Mbb bevat een aantal
nadere eisen die aan een opslagplan worden gesteld bij opslag van stoffen van
tijdelijke aard. Het opslagplan dient onder meer een beschrijving te bevatten van
de verwachte hoeveelheid delfstoffen die worden opgeslagen, de wijze waarop de
stoffen worden teruggehaald en een seismisch risico analyse.
Ter beoordeling of met een opslagplan kan worden ingestemd, wordt het
opslagplan getoetst aan artikel 36, eerste lid, van de Mbw. De minister kan slechts
geheel of gedeeltelijk instemming weigeren of daaraan voorschriften of
beperkingen verbinden:
a.
indien het in het opslagplan aangeduide gebied door de minister niet
geschikt wordt geacht voor de in het opslagplan vermelde activiteit om
reden van het belang van de veiligheid voor omwonenden of het
voorkomen van schade aan gebouwen of infrastructurele werken of de
functionaliteit daarvan;
b.
in het belang van het planmatig beheer van voorkomens van delfstoffen ,
aardwarmte, andere natuurlijke rijkdommen, waaronder grondwater met
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het oog op de winning van drinkwater, of mogelijkheden tot het opslaan
van stoffen;
indien nadelige gevolgen voor het milieu ontstaan, of
indien nadelige gevolgen voor de natuur worden veroorzaakt.

c.
d.
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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 door het belang van leveringszekerheid, 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.

4. Procedure opslagplan Zuidwending
De Gasunie heeft namens EnergyStock op 11 juli 2017 een verzoek tot
instemming met het opslagplan Zuidwending ingediend. Het opslagplan is in
procedure genomen.
Over het opslagplan is advies gevraagd aan het SodM (artikel 127 van de Mbw),
de Tcbb (artikel 35, tweede 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). Het SodM heeft voor de berekeningen advies gevraagd aan
TNO.
De minister betrekt de ontvangen adviezen bij zijn besluit op het verzoek tot
instemming met het opslagplan.
Gelet op artikel 34, vierde lid, van de Mbw is dit besluit op het verzoek tot
instemming met het opslagplan voorbereid met toepassing van de uniforme
openbare voorbereidingsprocedure als bedoeld in afdeling 3.4 van de Awb:
-

-

Op 9 januari 2019 is een kennisgeving met betrekking tot het
ontwerpbesluit gepubliceerd in de Staatscourant;
Op 9 januari 2019 is tevens een kennisgeving met betrekking tot het
ontwerpbesluit gepubliceerd in het huis-aan-huisblad De Koerier;
Op 9 januari 2019 is door de minister een ontwerp van het besluit aan
EnergyStock gezonden;
Het ontwerp van het besluit heeft van 10 januari 2019 tot en met 20
februari 2019 ter inzage gelegen bij het Ministerie van Economische Zaken
en Klimaat, in het gemeentehuis van Veendam en op NLOG.nl;
Op 30 januari 2019 van 16.30 uur tot en met 19.30 uur is een
informatiemarkt georganiseerd waar een ieder zich heeft kunnen
informeren over het ontwerp-instemmingsbesluit en het opslagplan en
vragen kan stellen aan medewerkers van het ministerie van Economische
Zaken en Klimaat, TNO, het SodM en de EnergyStock.
De inloopbijeenkomst is gehouden in de Stainkroeg te Veendam. Tijdens
deze inloopavond was er voor een ieder gelegenheid om mondeling
zienswijzen tegen het ontwerp-instemmingsbesluit in te dienen.
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Zienswijzen op dit ontwerpbesluit kunnen gedurende een periode van zes weken
vanaf het moment dat dit ontwerpbesluit ter inzage wordt gelegd, derhalve vanaf
10 januari 2019, worden ingediend bij het:
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Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Inspraakpunt opslagplan Zuidwending
Postbus 248
2250 AE Voorschoten
De zienswijzen zullen in het definitieve besluit in de bijlage 'Nota van Antwoord
zienswijzen opslagplan Zuidwending' worden opgenomen, samen met de
beantwoording daarvan door de minister.

5. Adviezen en zienswijzen naar aanleiding van
de aanvraag
Over het opslagplan Zuidwending hebben de volgende adviseurs, op verzoek van
de minister, advies uitgebracht:
•
Het SodM heeft bij brief van 8 november 2017 advies uitgebracht
(kenmerk: 17147382). Op 29 januari 2018 heeft het SodM aan de
minister geadviseerd tot een herformulering van een voorschrift
(kernmerk: 180162451). Voor de beoordeling van het opslagplan
Zuidwending heeft het SodM advies gevraagd aan TNO voor de verificatie
van de berekeningen op de onderdelen doelmatige winning, bodemdaling
en de SRA. TNO heeft op 6 november 2017 (kernmerk: AGE 17-10.103)
hierover aan het SodM geadviseerd;
de Tcbb heeft bij brief van 6 maart 2018 advies uitgebracht (kenmerk:
•
TCBB/ 18040869);
•
het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Veendam
(hierna: de gemeente) heeft bij brief van 21 december 2017 advies
uitgebracht (kenmerk: 17588);
•
het Bestuur van Waterschap Hunze en Aa's (hierna: het waterschap)
heeft bij brief van 19 december 2017 advies uitgebracht (kenmerk: IN171690/17-1651);
de Mijnraad heeft bij brief van 31 mei 2018 advies uitgebracht (kenmerk:
•
MIJR/ 18109104).
In aanvulling op het opslagplan hebben de betrokken decentrale overheden tevens
de adviezen van het SodM, TNO en de Tcbb ontvangen. De Mijnraad heeft alle
ingewonnen adviezen bij haar advies kunnen betrekken.

6. Opslagplan op hoofdlijnen, adviezen,
zienswijzen en beoordeling
Per onderwerp wordt op hoofdlijnen beschreven wat EnergyStock hierover in het
opslagplan heeft opgenomen. Daarna volgt (indien van toepassing) het advies van
de adviseurs en de beoordeling, waarbij op basis van een integrale afweging per
onderwerp wordt beargumenteerd of het advies of de aanbeveling wordt
overgenomen.
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6.1. Planmatig beheer

DGKE WO / 19004487

6.1.1 Opslagplan
Dit opslagplan is een actualisatie van het Opslagplan Zuidwending van 23 juli
2008, nadien twee keer gewijzigd. De reden voor de actualisatie is dat
EnergyStock met dit opslagplan een zesde caverne (caverne Al) in bedrijf wil
nemen voor de tijdelijke opslag van aardgas.
De aardgasbuffer Zuidwending waar reeds 5 cavernes als opslagplaats van
aardgas in gebruik zijn, vormt een opslagruimte voor aardgas die kan worden
aangesproken voor het in balans brengen van de vraag en het aanbod van
aardgas, alsmede voor het opvangen van drukvariaties in de aaneengesloten
netwerken.
De nieuwe opslagcaverne heeft een beoogd volume van ongeveer 1.000.000 m3.
De vijf reeds als opslagruimte in gebruik zijnde cavernes hebben een totale
volume van ongeveer 3.400.000 m3. Alle opslagcavernes, inclusief de
onderhavige, bevinden zich op een diepte tussen de 1.050 en 1.550 meter. De
opslagcaverne wordt uitgevoerd met twee boringen, zodat hogere injectie- en
uitzendflows mogelijk zijn.
Het gas wordt opgeslagen onder hoge druk.

6.1.2 Adviezen
Advies SodM
Het SodM stelt vast dat de gasopslag Zuidwending de rol van aardgasbuffer
vervult om het verschil tussen vraag en aanbod van gas op te vangen. De
gasopslag is aangesloten op het laagcalorische (G-gas) hogedruk leidingnet van
de Gasunie. Na beëindiging van de gasopslag, welke EnergyStock in 2036
voorziet, en voor abandonnering (afstand doen) zullen de cavernes gevuld worden
met pekel.

Beoordeling planmatig beheer
Bij planmatig gebruik en beheer dient er sprake te zijn van een efficiënte opslag
van het gas, waarbij de wijze waarop en de hoeveelheid gas dat wordt opgeslagen
van belang is. De beoordeling draait vooral om de vraag of de door de
mijnbouwonderneming in het opslagplan aangegeven opslagmogelijkheid reëel en
efficiënt is, gezien de technische parameters en geologische omstandigheden van
de zoutcaverne. Daarnaast dient een andere gebruiksvorm van de ondergrond
door de gasopslag niet ongewenst onmogelijk gemaakt te worden.
De minister constateert dat EnergyStock met deze opslagcaverne het totaal
volume voor de opslagmogelijkheid voor gas in deze concessie met 1 miljoen m3
vergroot tot 4.4 miljoen m3.
De opslag van gas is noodzakelijk voor het in balans brengen van de vraag naar
en het aanbod van aardgas, alsmede voor het opvangen van drukvariaties in de
aangesloten netwerken.
De opslag wordt aangemerkt als doelmatig. Het SodM heeft het opslagplan
Zuidwending volgens de gebruikelijke methode getoetst op planmatig beheer en
concludeert dat het opslagplan voldoet aan de wettelijke eisen.
Gelet hierop concludeert de minister dat de opslag in overeenstemming met de
principes van planmatig gebruik en beheer van de ondergrond plaatsvindt.
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6.2. Bodemdaling
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Gelet op artikel 39, jo. Artikel 35, lid 1, sub f, van de Mbw wordt bij de
beoordeling van het opslagplan gekeken naar de effecten van de bodembeweging
ten gevolge van de winning. Hierin wordt onderscheid gemaakt tussen twee
componenten die zich voordoen bij bodembeweging, te weten bodemdaling en
bodemtrilling. Bodemdaling wordt in dit hoofdstuk beoordeeld.
Bodemtrilling komt aan de orde in onderdeel 6.3 van dit besluit.
6.2.1.
Opslagplan
Algemeen
De zoutcavernes zorgen voor een lichte bodemdaling. Dit komt door het gewicht
van de aardlagen boven de cavernes en een hoge temperatuur op deze diepte.
Hierdoor gedraagt het zout zich als een stroperige vloeistof. Dit effect heet 'kruip'.
De snelheid van de kruip hangt met name af van de druk van de aardlagen, de
diepte en de temperatuur. Het gevolg van kruip is dat de caverne langzaam
steeds iets kleiner wordt. De opslag van .gas onder druk zorgt voor een tegendruk
en vermindering van het 'kruipeffect'.
Bewegingen zoals kruip en compactie (het samendrukken van aardlagen) kunnen
aan de oppervlakte voor bodemdaling zorgen. Hoeveel de bodem daalt en de
snelheid waarmee dit gebeurt is sterk afhankelijk van de mate van kruip, de
diepte van de caverne, de plaats in de zoutdome, de temperatuur van het zout en
de tegenwerkende druk in de zoutdome zelf.
Omdat de convergentiesnelheid (de snelheid waarmee de caverne wordt
dichtgedrukt) zeer laag is, orde van grootte is 0,4% per jaar, zal de bodemdaling
voor cavernes die gebruikt worden voor gasopslag ook zeer gering zijn. Het
bodemdalingsmodel dat Gasunie hanteert is specifiek ontwikkeld voor de
gasopslag cavernes van Zuidwending en gefinetuned aan de hand van beschikbare
historische gegevens, een zogenaamde "history match".
De rekenkern van het model dat EnergyStock heeft gebruikt voor het bepalen van
de bodemdalingskom is gebaseerd op een internationaal geaccepteerd model dat
is ontwikkeld door Sroka, Schber en Eckemeier, het zgn. Eckemeier-model.
Omdat het bodemdalingsmodel een prognose geeft van de bodemdaling over de
tijd, is de bodemdaling berekend voor de tijdstippen waarop EnergyStock
nauwkeurige meetgegevens heeft verkregen zoals de waterpasmetingen en de
sonar caverne volume metingen. De berekende en gemeten waarden vertonen
geen significante afwijkingen.
De prognose voor de maximaal te verwachten bodemdaling voor gasopslag en
zoutproductie zal volgens EnergyStock in het jaar 2050 ca. 20 cm bedrágen.
Gegeven eventuele onzekerheden in de prognoseberekeningen is de huidige
vergunde waarde van 25 cm voor de maximaal te verwachten bodemdaling voor
gasopslag en zoutproductie volgens de EnergyStock een realistische waarde.
Gasopslag is niet de enige oorzaak van bodemdaling, aldus EnergyStock. In een
groot deel van Nederland daalt de bodem door o.a. inklinking en oxidatie van kleien veenlagen. Deze processen spelen zich af in de bovenste meters van de
bodem. Door verschillen in de ondiepe bodemopbouw ontstaan vaak op korte
afstand grote verschillen in bodemdaling hetgeen kan leiden tot schade aan
gebouwen en infrastructuur. De invloed van bodemdaling anders dan die
veroorzaakt door gasopslagen en zoutwinning is niet in de modellering
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meegenomen. EnergyStock verwijst naar het rapport van de Commissie
Bodemdaling waarin de invloed van de overige oorzaken zijn beschreven'.
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Metingen
Er worden regelmatig metingen uitgevoerd. EnergyStock geeft aan dat het SodM
met de Gasunie heeft afgesproken dat de Gasunie elke vijf jaar een optische
waterpasmeting zal uitvoeren. Dat is een veelgebruikte methode, waarbij gebruik
wordt gemaakt van waterpastoestellen. Deze metingen zijn zeer betrouwbaar en
reproduceerbaar. De laatste meting is geweest in 2015/2016.
Daarnaast is in overleg met het SodM gekozen om ook een GPS-meetsysteem te
installeren waarmee continu de bodembeweging wordt gemeten en geregistreerd.
Eind 2013 zijn vier cavernes uitgerust met zo'n systeem. Samen bestrijken ze het
hele caverneveld. Elk kwartaal ontvangt EnergyStock gegevens van dit systeem
(meetrapport) en beoordeelt zij de resultaten. Het meetrapport wordt
doorgestuurd naar het SodM.
Aangezien de GPS antennes continu meten en de gegevens worden opgeslagen bij
Antea (specialist op gebied van dit soort metingen) wordt elke storing aan het
GPS-systeem direct gemeld door Antea en wordt door Gasunie plus eventueel
Antea actie ondernomen om de storing te verhelpen.
Ten slotte wordt de bodemdaling ook gemonitord met gegevens die worden
verkregen van InSAR, satellieten waarmee veranderingen in het aardoppervlak
kunnen worden waargenomen. InSAR is een vlakdekkende meettechniek die
gebruik maakt van radarbeelden. In verschillende tijdseries worden beelden
verzameld. Door de faseverschillen van de waarneming over verschillende
epochen te vergelijken kan een beeld worden gevormd van de deformatie. Door
gebruik te maken van InSAR met persistent scatterers (PSInSAR) kunnen
permanente objecten (scatterers), zoals metalen constructies, prominente
natuurlijke objecten en gebouwen worden gemonitord. De techniek maakt het dan
ook mogelijk om zettingen te bepalen.
Beëindiging activiteiten/abandonnering caverne
De opslagvergunning zoals afgeven (zie DGETM-EO /16074085) op 2 juni 2016 is
geldig tot 10 april 2036. De verwachting is dat de cavernes ook daadwerkelijk tot
deze datum zullen worden ingezet.
Op dit moment is er een algemeen plan opgesteld op welke wijze de opslag van
aardgas in de cavernes zal worden beëindigd en welke maatregelen daarbij
getroffen worden. Dit plan is onafhankelijk van het aantal cavernes en behoeft als
gevolg van het in bedrijf nemen van een extra caverne niet te worden aangepast.
Ruim voor de daadwerkelijke beëindiging zal een gedetailleerd plan worden
opgesteld en voorgelegd worden aan SodM.
Adviezen
Advies SodM
Algemeen/drukbegrenzing
Bij het gebruik van de gasopslag wordt door EnergyStock dagelijks zowel gas
geïnjecteerd als geproduceerd om fluctuaties in de gasbehoefte over de dag op te
vangen (dagelijkse cycli). Door de injectie en productie van gas uit de zoutcaverne
verandert de gasdruk. Dit gebruik wordt begrensd door een minimale en
maximale waarde waartussen de gasdruk mag variëren. Voor de nieuwe Al
caverne definieert EnergyStock een drukbegrenzing van 84 tot 189 bar, gemeten

(zie http://www.commissiebodemdaling.nl/bodemdaling/diepe-en-ondiepe-bodemdaling/).
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op een diepte van de laagste casing-schoen (1050 m) in de put. De maximale
hoeveelheid gas dat per dag mag worden geïnjecteerd of geproduceerd, wordt
bovendien begrensd door een maximum snelheid tussen -10 en +10 bar
drukverandering per dag. De begrenzing in drukbereik en snelheid zijn door
EnergyStock vastgesteld op basis van gesteente-mechanische en
thermodynamische studies naar de stabiliteit en integriteit van de caverne en naar
het effect van bodemdaling.
Het SodM kan zich vinden in de door EnergyStock voorgestelde drukbegrenzing.
De bovengrens van 189 bar is gebaseerd op een uit geo-mechanische modellering
vastgestelde veilige drukgradiënt van 0,18 bar/m. Deze drukgradiënt heeft
voldoende veiligheidsmarge die rekening houdt met de spanningsverdeling in het
omliggende steenzout en met de bovenliggende gesteentekolom. Bij deze
bovengrens in gasdruk is het omliggende zout afsluitend.
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De ondergrens in gasdruk is van belang als tegenwicht tegen het kruipgedrag van
zout. De cavernes worden langzaam kleiner in geval van lage gasdruk over
langere periodes. Drukontwikkeling in de caverne is daarom één van de factoren
die de bodemdaling beïnvloedt, waarover nadere beoordeling volgt.
EnergyStock zal bij de operationele uitvoering van de opslag de aanbevelingen
van het Institut fr Gebirgsmechanik GmbH zoals gesteld in het rapport "Case
studies for cyclic operated storage caverns 'Aardgasbuffer Zuidwending' NL" (B IfG
49/2011) overnemen. Daarbij dient de gasdruk in de Al caverne op de positie van
de laagste casing schoen te blijven tussen de 84 bar en 189 bar, uitgaande van
een diepte van 1050 m van de laagste casing schoen. De snelheidsverandering
van druk dient beperkt te blijven tussen -10 en + 10 bar per dag.
Bodemdaling
De huidige aanvraag voor instemming met de wijziging van het opslagplan
Zuidwending berust voor de bodemdalingsprognose op een recente studie uit
2016 van 'KBB-DEEP'. Hiervoor is het bodemdalingsmodel met behulp van een
'history match' geverifieerd aan de bodemdalingsmetingen van de nabijgelegen
pekelproductiecavernes van Akzo Nobel. Vergeleken met eerdere studies maakt
dit model gebruik van de meest accurate cavernevolumes. De
convergentiesnelheden zijn hoger dan die van de BGR studie en vergelijkbaar met
het middelste scenario van de TNO 2012-studie. De bodemdaling wordt in dit
model over een groter oppervlak uitgesmeerd dan voorgaande studies (door
keuze van een lage 'angle of draw' als modelparameter).
Voor 7 gasopslagcavernes komt de totale bodemdaling in 2050 neer op 3,6 cm.
KBB-DEEP concludeert op basis van laboratoriumexperimenten van zoutkruip en
gemeten bodemdaling in het veld dat de onzekerheidsfactor op de bodemdaling in
het diepste punt kleiner is dan 2. De maximale verwachte bodemdaling voor 7
cavernes komt in 2050 volgens deze studie dus lager uit dan 7,2 cm.
Het SodM heeft TNO gevraagd de in 2012 uitgevoerde controleberekening te
actualiseren met de huidige cavernevolumes en met kleine aanpassing van de
convergentiesnelheden die volgen uit de KBB-DEEP 2016-studie.
Dit is het scenario dat overeen komt met de convergentiesnelheden van BGR en
de daar gebruikte concentratie van bodemdaling in een relatief klein gebied. Voor
7 cavernes komt dit uit op 6,8 cm bodemdaling in 2050. Dit scenario gebruikt de
convergentiesnelheden van het KBB-DEEP model en de verspreiding van de daling
over een relatief groter gebied. Voor 7 cavernes komt dit uit op 9,1 cm
bodemdaling in 2050.
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Het 'high-case' scenario gebruikt wederom de hoge convergentiesnelheid-waardes
en -uitsmering van bodemdaling over een wat groter gebied. Hier komt de
bodemdaling voor 7 cavernes uit op 16,6 cm in 2050.

DGKE -WO / 19004487

De bovenstaande studie laat naar het oordeel van het SodM een spreiding zien
voor de meest waarschijnlijke en de maximale bodemdalingsprognoses voor 7
cavernes in 2050 (KBB-DEEP: 3,6-7,2 cm; TNO 6,8-16,6 cm).
De TNO controleberekeningen in 2017 komen met een daling van 6,8 en 9,1 cm
redelijk in de buurt van de bovengrens van de prognose van KBB-DEEP. Alleen het
'high-case' scenario laat significant hogere waardes zien van 16,6 cm in 2050.
De bodemdalingsprognose die EnergyStock zelf gebruikt uit de studie van KBBDEEP zijn relatief laag vergeleken met waardes van de controleberekeningen van
TNO uit 2012 en 2017.
Gebaseerd op de huidige gegevens acht het SodM het aannemelijk dat de
bodemdaling door de gasopslagcavernes onder de 8 cm zal blijven. Dit is
significant minder dan de vergunde 25 cm in het vigerende opslagplan. De
voornaamste reden hiervoor is dat deze waarde gebaseerd is op een 'worst-case'
scenario met grotere cavernes en significant hogere convergentiesnelheden.
Op basis van de genoemde studies acht het SodM het waarschijnlijk dat door de
activiteiten van het gewijzigd opslagplan Zuidwending de maximale bodemdaling
door de gasopslag van alle opslagcavernes de 8 cm niet zal overschrijden.
Metingen
De gasopslagcavernes zijn niet de enige bron van bodemdaling in het gebied. Ook
de bodemdalingsprognose voor de cavernes van Akzo Nobel zijn gemodelleerd
met de KBB-DEEP 2016 studie. De bodemdaling voor de pekelproductie komt neer
op zo'n 16 cm in 2050. Daarnaast vindt er bodemdaling plaats door gaswinning in
het Groninger gasveld. Volgens een studie gedaan door de NAM zal deze extra
bodemdaling in de buurt van Zuidwending circa 10 cm bedragen in 2050.
Gebaseerd op deze gegevens zal de totale bodemdaling door gasopslag, pekel- en
gaswinning dan neerkomen op ongeveer 34 cm.
Omdat het analyseren van de bodemdalingsgegevens informatie geeft of de
bodemdaling door gasopslag nog in lijn is met de verwachte 8 cm in 2050,
adviseert het SodM de volgende voorwaarde op te stellen:
"Binnen een halfjaar na goedkeuring van een meetregister dient ten genoegen van
de inspecteur-generaal der mijnen een rapport worden ingediend met een analyse
die aantoont welk deel van de gemeten bodemdaling kan worden toegeschreven
aan de gasopslagcavernes".
Abandonnering/beëindiging activiteiten
Na de operationele periode van de gasopslagcavernes, die volgens de huidige visie
van EnergyStock tot 2036 zal duren, zullen de cavernes met pekel worden gevuld.
Naar aanleiding van de voorwaarden uit eerdere instemmingsbesluiten heeft IfGKBB het rapport over abandonneringsconcepten gemaakt. Daarnaast is er ook
door KBB een studie2 gedaan om te schatten hoeveel extra bodemdaling er nog
kan komen na abandonnering van de gasopslagcavernes. Deze studie gaat uit van
het op druk insluiten, zogenaamd 'hard insluiten', van cavernes en kwam op een
bodemdaling van 1,3 cm 150 jaar na abandonnering. De mate van bodemdaling

Zander-Schiebenhijfer et al. (2014) Estimates on subsidence caused by gas storage
caverns A2, A3, A4, A6 and A7 in the post operation phase.

2
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na abandonnering is sterk afhankelijk van de wijze van afsluiten, waarbij op 'hard
insluiten' tot de minste bodemdaling leidt in tegenstelling tot bijvoorbeeld (deels)
aflaten van de pekel in caverne. SodM adviseert daarom de onderstaande
voorwaarde op te nemen.

DGKE - WO / 19004487

"Twee jaar voor het uit operatie nemen van een caverne dient een
abandonneringsplan ingediend te worden ten genoegen van de inspecteurgeneraal der mijnen. Hierin hoort in ieder geval besproken te worden de wijze van
abandonnering, verwachte bodemdaling na afsluiting en de lange termijn
cavernestabiliteit."
Advies Tcbb
De Tcbb merkt op dat gasopslag in dit gebied niet de enige mogelijke oorzaak is
van bodembeweging. Ook pekel- en gaswinningen dragen hieraan bij, waardoor
de totale cumulatieve verwachte bodemdaling in 2050 op ca. 34 cm zal
neerkomen.
De Tcbb constateert dat het SodM zich kan vinden in de door EnergyStock
voorgestelde drukbegrenzing met een bovengrens 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
tussen -10 en + 10 bar drukverandering per dag.
De Tcbb kan zich vinden in de beoordeling door het SodM van de te verwachten
bodemdaling en de in dat verband te stellen aanvullende voorwaarden.
Advies waterschap Hunze en Aa's
In 2005 is een waterhuishoudingsplan opgemaakt met betrekking tot de fasen I
en II voor realisatie van de aardgasbuffer (zoutwinning en gasopslag). Hieruit is
gebleken dat tot 2018 een bodemdaling zal plaatsvinden van 15 cm en tot 2050
van 55 cm. Het waterschap adviseert en dringt er daarbij op aan dat de minister
in het besluit opneemt om het waterhuishoudingsplan opnieuw te laten herijken
met de huidige stand van de techniek (modellering) en de gegevens die nu
beschikbaar zijn. Ook naar de toekomst is er bij de exploitanten meer bekend
over de wijze waarop, de gevolgen van en tijdstip van exploitatie van de
verschillende cavernes voor zoutwinning en de daarop volgende gasopslag door
Gasunie/EnergyStock.
In het waterhuishoudingsplan van 2005 wordt ook melding gemaakt van de
bodemdaling ter plaatse van de bebouwing in de linten van Ommelanderwijk en
Zuidwending. De uitstralingseffecten naar deze zettingsgevoelige bebouwing als
gevolg van activiteiten van zoutwinning en gasopslag kunnen eveneens met de
huidige stand van techniek en gegevens leiden tot nieuwe inzichten of betere
onderbouwing. Het waterschap adviseert ook dit thema te benoemen en onderdeel
te laten zijn van het onder punt 1 benoemde advies.
Advies Mijnraad
Volgens het opslagplan bedraagt de bodemdaling ter plaatse tot 2050 maximaal
ca. 19,5 cm, waarvan ca. 16,0 cm wordt veroorzaakt door de zoutwinning en ca.
3,5 cm door de gasopslag. Deze bodemdaling cumuleert vervolgens nog met de
bodemdaling veroorzaakt door de gaswinning uit het Groningen-veld. Het SodM
komt tot bodemdaling door gasopslag, zout- en gaswinning van respectievelijk 8,
16 en 10 cm, tot een totale daling van 34 cm.
De Mijnraad overweegt dat het waterschap in haar advies om een actualisatie
. vraagt van het waterhuishoudingsplan. Daarmee zegt het waterschap impliciet dat
aanpassing van de waterhuishouding technisch gezien mogelijk is, maar daarmee
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is nog niet duidelijk of deze maatregelen economisch en maatschappelijk haalbaar
dan wel wenselijk zijn. De Mijnraad adviseert om na te gaan of het mogelijk is in
de vergunningverlening een bandbreedte op te nemen van de maatschappelijk en
technisch acceptabele bodemdaling in relatie tot de waterhuishouding.
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De Mijnraad adviseert om in het instemmingsbesluit het voorstel van het SodM
over te nemen dat een rapport moet worden opgesteld met een analyse die
aantoont welk deel van de gemeten bodemdaling kan worden toegeschreven aan
de gasopslagcavernes. Hieruit zal dan blijken of de bodemdaling door gasopslag
nog in lijn is met de verwachte 8 cm in 2050.
Beoordeling bodemdaling
Bodemdaling
De minister stelt vast, mede op basis van de adviezen van het SodM en TNO, dat
het aannemelijk is dat de bodemdaling als gevolg van gasopslag uit de
zoutcaverne Zuidwending in het diepste punt van de bodemdalingskom de 8 cm
niet zal overschrijden.
De minister constateert dat dit aanzienlijk minder is dan de vergunde 25 cm in het
vigerende opslagplan. Dit is mede veroorzaakt door verbeterde modellen die in de
afgelopen jaren zijn ontwikkeld.
Naast gasopslag vindt ook boven deze zoutcaverne bodemdaling plaats ten
gevolge van pekelwinning uit nabij gelegen cavernes en gaswinning uit het
Groninger veld. Het SodM komt bij verifiëring van alle berekeningen en gegevens
uit op een totale geïnduceerde bodemdaling van maximaal ca. 34 cm.
De minister constateert dat de totale geïnduceerde bodemdaling daarmee
ruimschoots onder de 50 cm blijft waarvan in het vigerende opslagplan nog is
uitgegaan.
Meetplan
De minister constateert dat EnergyStock elke vijf jaar een waterpasmeting
uitvoert ter verificatie van de bodemdalingsprognose. De meest recente meting is
in 2015/2016 uitgevoerd. Daarnaast is eind 2013, in overleg met het SodM, boven
vier cavernes een GPS-meetsysteem geïnstalleerd dat continu de bodemdaling
registreert. De kwartaalrapporten hiervan worden gedeeld met het SodM.
Tenslotte wordt de bodemdaling van een aantal permanente objecten ook met
InSAR satellieten gemonitord.
De minister neemt het advies van het SodM over om de periodieke resultaten uit
deze meetsystemen in een meetregister neer te leggen. Aan de hand hiervan
dient EnergyStock een rapport bij het SodM in met een analyse die aantoont welk
deel van de gemeten bodemdaling kan worden toegeschreven aan de gasopslag in
de onderscheiden cavernes.
De minister zal een daartoe strekkend voorschrift opnemen.
Bodemdaling bij abandonnering
Het SodM geeft aan dat na de operationele periode van de gasopslagcavernes, die
volgens de huidige visie van EnergyStock tot 2036 zal duren, de cavernes met
pekel zullen worden gevuld en vervolgens zullen worden afgesloten. Er zijn studies
uitgevoerd waarbij inschattingen zijn gemaakt over de extra bodemdaling die er
nog kort na abandonnering van de gasopslagcavernes kunnen komen.
Het SodM adviseert uit dien hoofde om het volgende voorschrift in het
instemmingsbesluit op te nemen:
"Twee jaar voor het uit operatie nemen van een caverne dient een
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abandonneringsplan ingediend te worden ten genoegen van de inspecteurgeneraal der mijnen. Hierin hoort in ieder geval besproken te worden de wijze van
abandonnering, verwachte bodemdaling na afsluiting en de lange termijn
cavemestabiliteit."
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De minister merkt op dat in de Mijnbouwregeling regels zijn opgenomen voor het
buiten gebruik stellen van putten en boorgaten en neemt het door SodM
voorgestelde voorschrift niet over.
Actualisatie waterhuishoudingsplan
De minister heeft kennisgenomen van het advies van het waterschap tot het
voorschrijven van actualisatie van het waterhuishoudingsplan met de huidige
stand van de techniek (modellering) en de praktijkgegevens die nu beschikbaar
zijn. De minister begrijpt dat dit advies wordt ondersteund door de Mijnraad.
De minister constateert dat het waterschap doelt op het Waterhuishoudingsplan
Zuidwending dat Arcadis in opdracht van het consortium Aardgasbuffer
Zuidwending op 21 februari 2005 heeft uitgebracht. Aanleiding voor het opstellen
was een conclusie uit de watertoets die onderdeel uitmaakt van het
bestemmingsplan voor de aardgasbuffer Zuidwending.
AkzoNobel was de penvoerder van het consortium.
De minister heeft begrepen dat het waterschap zich met name zorgen maakt over
de uiteindelijke bodemdaling in 2050 die wordt veroorzaakt door de verschillende
winningen en de gasopslag in dit gebied. Informatie bij het waterschap heeft
uitgewezen dat de 8 cm bodemdaling ten gevolge van de gasopslag in de
onderhavige cavernes niet zal leiden tot het treffen van maatregelen in verband
met de waterhuishouding.
De minister deelt de zorg van het waterschap, maar de minister constateert dat
het onderzoek geen directe relatie heeft met het onderhavige opslagplan. De
minister heeft dan ook geen mogelijkheden om in zijn instemmingsbesluit een
voorschrift op te nemen tot actualisatie van het onderzoek. Het ligt ook eerder in
de reden dat een dergelijk voorschrift in een instemmingsplan wordt opgenomen
van een wijziging van het winningsplan voor de zoutproductie.
De minister heeft ook begrepen dat de partijen in deze periode aan tafel zitten om
de mogelijkheden van actualisatie van het onderzoek uit te voeren.
De minister gaat er vanuit dat de betrokken partijen hierover tot
overeenstemming zullen komen, maar ziet geen mogelijkheden om een
voorschrift zoals het waterschap verzoekt, in dit instemmingsbesluit op te nemen.

6.3. Bodemtrilling
Opslagplan
EnergyStock geeft aan dat op grond van het viscoplastisch (kruip) gedrag van
zout geen bodemtrillingen zijn te verwachten. Ook in de literatuur zijn geen
aanwijzingen te vinden over het optreden van bodemtrilling in relatie tot de opslag
van gas in zoutcavernes. Er zijn evenmin aanwijzingen dat in de periode 1967 tot
heden bodemtrillingen in de opslagvergunning Adolf van Nassau Zuidwending zijn
opgetreden als gevolg van de winning van zout door middel van oplosmijnbouw.
Ook informatie van de website van het KNMI (http://www.knmi.n1 ) laat zien dat
er gedurende de zoutwinningactiviteiten geen door de winning van zout
geïnduceerde aardbevingen zijn opgetreden. De opslagactiviteiten worden zo
uitgevoerd dat het uiterst onwaarschijnlijk is dat door gasopslag in cavernes
bodemtrillingen geïnduceerd zullen worden.
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EnergyStock heeft een seismisch risicoanalyse uitgevoerd conform de tijdelijke
leidraad 'Methodiek voor risicoanalyse omtrent geïnduceerde bevingen door
gaswinning' (hierna: SRA). In de eerste stap (Niveau 1) wordt primair gekeken
naar de kans op een trilling (met een magnitude groter dan 1.5 op de schaal van
Richter). Daarbij wordt gekeken naar de breuk-configuratie in het veld, en naar de
stijfheidsverhouding tussen de reservoir-lagen en het afdekkende gesteente. Als
er meer breuken zijn, neemt de kans toe. Hetzelfde geldt als het afdekkende
gesteente stijver is ten opzichte van het reservoir. Het risiconiveau voor de
Zuidwending zoutdome valt onder categorie I. Aangezien de kans op beven
verwaarloosbaar klein is zijn geen aanvullende onderzoekstappen noodzakelijk en
volstaat monitoring d.m.v. het bestaande KNMI netwerk.

DGKE - WO / 19004487

6.3.2. Adviezen
Advies SodM
Het SodM merkt op dat sinds de start van de zoutwinning in 1967 er voor zover
bekend binnen de opslagvergunning Zuidwending geen aardbeving is opgetreden
door winning van zout of opslag van gas. EnergyStock acht het uiterst
onwaarschijnlijk dat door opslagactiviteiten een bodemtrilling wordt geïnduceerd.
EnergyStock heeft zelf een accelerometer geplaatst op de faciliteit waarvan de
waarden worden geregistreerd en gemonitord.
Het SodM kan zich vinden in het oordeel van EnergyStock. De Zuidwending
zoutdome ligt langs de rand van het Groninger gasveld. Door geïnduceerde
aardbevingen bij gaswinning heeft de KNMI hier een dicht netwerk van
seismometers". In de online aardbevingscatalogus3 zijn geen bevingen te vinden
bij de gasopslag en zoutwinning in de Zuidwending zoutdome.
Het SodM ziet geen aanleiding om aanvullende voorwaarden op dit punt te
adviseren.
Advies Tcbb
De Tcbb kan zich vinden in de beoordeling door het SodM van de te verwachten
bodemtrilling.
Beoordeling bodemtrilling
De minister stelt, mede gelet op de adviezen van het SodM en de Tcbb vast dat de
kans op bevingen ten gevolge van de opslag van gas verwaarloosbaar klein is.
De minister constateert daarbij tevens dat er een dicht seismisch
monitoringssysteem is aangelegd, mede waardoor geen aanvullende voorschriften
ten aanzien van bodemtrilling behoeven te worden opgenomen.

6.4. Schade door bodembeweging
6.4.1 Opslagplan
EnergyStock concludeert dat, gezien de indeling in categorie I, door de lage
maximaal realistische bevingsmagnitude, er geen schade van betekenis wordt
verwacht en voorziet het productieproces niet in maatregelen om trillingen te
voorkomen of te beperken.
Bodemdaling door gasopslag manifesteert zich, aldus EnergyStock, aan de
oppervlakte in de vorm van een platte, zeer gelijkmatige schotel, die met het oog

3

http://www.knmi.nl/kennis-en-datacentrum/dataset/aardbevingscatalogus
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niet is te zien. Die schotel heeft een zeer geringe helling, in de orde van grootte
van 5 mm over een kilometer. De daling komt ook heel geleidelijk tot stand (iets
meer dan 1 mm per jaar op het diepste punt). Daarom worden door EnergyStock
geen nadelige gevolgen verwacht voor gebouwen, infrastructuur en voor natuur
en milieu.
Bij de geringe dalingen die hier verwacht worden, wordt ook niet verwacht dat de
bodemdaling significante gevolgen heeft voor het normale beheer en het
onderhoud van waterkeringen en waterlopen, en van het waterpeil.
Vanwege de geringe maximale bodemdaling, worden er door EnergyStock geen
nadelige gevolgen voorzien, en wordt er niet voorzien in (extra) maatregelen om
(gevolgen van) bodemdaling te voorkomen of te beperken, anders dan het
periodiek monitoren van de bodemdaling volgens het meetplan.
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Aangezien de verwachte bodemdaling door gasopslag in cavernes zeer gering is, is
het niet te verwachten dat hierdoor vernatting of verdroging optreedt met
mogelijk nadelige gevolgen voor de landbouw.
Indien als gevolg van bodembewegingen door gasopslag toch schade ontstaat,
dan zal deze worden vergoed overeenkomstig de regels van het burgerlijk recht.
6.4.2. Adviezen
Advies SodM
Naar aanleiding van het putontwerp, zoals beschreven in het opslagplan, heeft het
SodM via het ministerie van EZK vragen gesteld over de methode en
nauwkeurigheid van het meten van potentiële lekkages vanuit de caverne.
EnergyStock geeft aan dat voordat de caverne van AkzoNobel wordt
overgenomen, er meerdere integriteitsmetingen worden gedaan aan zowel de put
als de caverne om te zorgen dat deze voldoende integriteit hebben. Omdat
kleinere lekkages moeilijker te detecteren zijn worden metingen van langere duur
gedaan om de nauwkeurigheid te verbeteren. Hier zijn in het verleden goede
resultaten mee behaald.
Het SodM ziet geen aanleiding om aanvullende voorwaarden op dit punt te
adviseren.
Advies Tcbb
De Tcbb heeft het opslagplan integraal beoordeeld op de mogelijke gevolgen voor
bodemdaling en bodemtrilling en de schade die daarvan het gevolg kan zijn. De
Tcbb onderschrijft het nut en de noodzaak van de door het SodM reeds
geadviseerde aanvullende voorwaarden.
De Tcbb ziet op basis van de thans beschikbare gegevens, inzichten en mede
gezien de adviezen van het SodM, geen reden om uit het oogpunt van de
mogelijke gevolgen voor bodemdaling en -trilling instemming te onthouden aan
het voorliggende opslagplan Zuidwending.
Ook de Tcbb ziet geen aanleiding voor het treffen van aanvullende voorzieningen
om schade als gevolg van bodemtrilling te voorkomen.
Advies gemeente Veendam
De gemeente merkt op dat het voor de inwoners onduidelijk is tot welke instanties
zij zich moeten wenden voor informatie en het indienen van klachten of
schadeclaims.
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6.4.3 Beoordeling schade door bodembeweging
Algemeen
Bodembeweging bestaat uit bodemdaling en bodemtrilling. Voor de gasopslag in
de zoutcaverne Al geldt dat het risico op schade ten gevolge van bodembeweging
beperkt is. De verwachte bodemdaling valt ruimschoots binnen de 50 cm waarvan
in het vigerende opslagplan nog is uitgegaan. Dit leidt naar verwachting niet tot
schade aan bebouwing. Mocht de periodiek gemeten bodemdaling door gasopslag
afwijken van de huidige voorspelling dan moet de EnergyStock een gewijzigd
opslagplan indienen. De minister constateert dat het SodM en de Tcbb het
aannemelijk vinden dat het risico op bevingen en door de gasopslag veroorzaakte
schade beperkt is. Daarmee onderschrijven het SodM en TNO de conclusie van
EnergyStock. Gelet hierop is de minister van mening dat het belang van de
veiligheid voor omwonenden niet in het geding is.
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Voorschrift voor vlot en adequaat afhandelen van schade- en compensatieclaims
De minister onderschrijft, voor zover de effecten van de gasopslag Zuidwending
daartoe aanleiding geven, de door de gemeente Veendam genoemde behoefte aan
een adequate regeling voor de afdoening en vergoeding van schades en
compensatie. De minister acht daarbij een adequate schadeafhandeling voor het
draagvlak onder omwonenden van groot belang.
De minister merkt hieromtrent op dat mede naar aanleiding van het advies dat de
Tcbb op zijn verzoek op 28 februari 2018 heeft uitgebracht, de minister met een
brief van 9 oktober 2018, gericht aan de Voorzitter van de Tweede Kamer
(vergaderjaar 2018-2019, 32849 nr. 137), de Kamer heeft geïnformeerd over de
nadere uitwerking van zijn voornemen om te komen tot een uniforme landelijke
en onafhankelijke beoordeling en afhandeling van mogelijke mijnbouwschade.
In hoofdlijnen komt deze uitwerking op het volgende neer.
De minister is voornemens een onafhankelijke en deskundige commissie
(Commissie mijnbouwschade) in het leven te roepen waar gedupeerden met
mogelijke mijnbouwschade die niet het gevolg is van de gaswinning uit het
Groningenveld of de gasopslag Norg, hun verzoek tot vergoeding daarvan kunnen
indienen. Die commissie zal moeten zorgen voor een onafhankelijke beoordeling
van meldingen van mijnbouwschades en van verzoeken om vergoeding daarvan.
Daarbij zal de minister een objectief en transparant schadeprotocol vaststellen dat
de commissie een leidraad geeft bij de procedure voor het vormen van een
oordeel over de ingediende schadeclaim, over de aanspraak op vergoeding van de
schade en over de omvang van het bedrag van de schadevergoeding dat door de
mijnbouwonderneming zou moeten worden uitgekeerd. De minister zal zich ervoor
inzetten dat schadeclaims van relatief beperkte omvang ruimhartig zullen worden
beoordeeld en snel en efficiënt zullen worden afgehandeld.
De minister zal met de mijnbouwondernemingen afspraken maken dat zij aan het
oordeel van de Commissie mijnbouwschade committeren en dienovereenkomstig
tot betaling zullen overgaan.
Dit nog vast te stellen schadeprotocol wordt ook van toepassing op de gasopslag
Zuidwending.

6.5. Natuur en milieu
6.5.1. Opslagplan
Voor natuur geldt een rechtstreekse zorgplicht van beschermde flora en fauna. Als
mijnbouwactiviteiten negatieve effecten zouden kunnen hebben op de aanwezige
flora en fauna dan dient er een ecologisch onderzoek te worden uitgevoerd. Indien
effecten niet kunnen worden uitgesloten dan dient een ontheffing te worden
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aangevraagd. Voor Zuidwending is vastgesteld dat de mijnbouwactiviteiten in de
vorm van gasopslag geen negatieve effecten veroorzaken voor flora en fauna.
De bodemdalingschotel die als gevolg van de opslag van aardgas optreedt boven
de cavernes heeft een straal van maximaal 1,5 km. Bodemdaling kan
natuurwaarden beïnvloeden via veranderingen in de waterhuishouding. Bij het
beschouwen van mogelijke natuureffecten door bodemdaling worden de getroffen
en te treffen waterhuishoudkundige maatregelen betrokken, omdat deze met de
gasopslag verbonden zijn. Binnen het beïnvloedingsgebied wordt geen Natura
2000-gebied doorkruist. De gasopslag zal dan ook geen gevolgen hebben voor de
flora en fauna.
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6.5.2. Adviezen
Advies waterschap
Coordinatie vergunningenverlening waterschap
Ervaringen uit het verleden bij werken, die in het kader van zoutwinning, dan wel
gasopslag, tot aanpassingen in het watersysteem moesten leiden, geven
aanleiding tot het volgende. Afzonderlijk en over de tijd kwamen in voorkomende
gevallen, in het kader van de Keur, de vergunningaanvragen binnen die
aanpassingen in het watersysteem (o.a. sloten, dammen en duikers) en/of het
leggen van kabels en leidingen betroffen. Het overzicht van het waarom van de
aanpassingen in het grotere geheel van de zoutwinning en bodemdaling
Zuidwending ontbraken daardoor vaak. Daarbij werkt dit veel administratie in de
hand voor zowel de aanvrager als de vergunningverlenende instantie, in deze het
waterschap Hunze en Aa's.
Het waterschap adviseert de minister in het besluit de gevolgen van zoutwinning
en gasopslag op het functioneren van watersysteem vooraf met het waterschap af
te laten stemmen en de daarvoor benodigde vergunningen integraal en
gecombineerd bij het waterschap te laten aanvragen. Hiermee worden de
gevolgen op het watersysteem beter inzichtelijk, kan de vergunningverlening
adequaat worden afgehandeld en is er overzicht van•de gevolgen die de
activiteiten hebben op de omgeving.
Actualisatie waterhuishoudingsplan
In 2005 is een waterhuishoudingsplan opgemaakt met betrekking tot de fasen I
en II voor realisatie van de aardgasbuffer (zoutwinning en gasopslag). Hieruit is
gebleken dat tot 2018 een bodemdaling zal plaatsvinden van 15 cm en tot 2050
van 55 cm.
Wij adviseren, dringen aan, om u in het besluit op te nemen om in 2018 het
waterhuishoudingsplan opnieuw te laten uitvoeren (herijking theorie en praktijk)
met de huidige stand van de techniek (modellering) en de gegevens nu
beschikbaar. Ook naar de toekomst is er bij de exploitanten meer bekend over de
wijze waarop, de gevolgen van en tijdstip van exploitatie van de verschillende
cavernes voor zoutwinning en de daarop volgende gasopslag door
Gasunie/Energystock.

6.5.3. Beoordeling natuur en milieu
Algemeen
Het opslagplan wordt beoordeeld op mogelijke gevolgen voor natuur en milieu.
Van de onderdelen die in het opslagplan beoordeeld worden kan het onderdeel
bodembeweging mogelijk gevolgen hebben voor natuur en milieu.
Bodembeweging is de verzamelnaam voor bodemdaling en bodemtrillingen. Voor
wat betreft mogelijke effecten van bodemtrillingen op natuur en milieu kan in
algemene zin worden gesteld dat alleen uitzonderlijk zware trillingen gevolgen
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zouden kunnen hebben voor natuur en milieu. Bodemtrilling is bij gasopslag uit
de zoutcaverne Zuidwending niet aan de orde. De minister stelt in algemene zin
dat een effect van bodemdaling zou kunnen zijn dat het grondwaterpeil in
relatieve zin wordt beïnvloed, dat wil zeggen dat het water hoger kan komen 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.
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Gezien de geringe bodemdaling die werd verwacht als gevolg van de gasopslag
van minder dan 8 cm in het diepste deel van de bodemdalingskom, worden er
geen effecten verwacht voor de flora en fauna als gevolg van de bodemdaling
door gasopslag. De gasvelden uit het opslagplan Zuidwending strekken zich niet
uit tot een Natura 2000-gebied of ander milieubeschermingsgebied. Om die reden
verwacht de minister- mede gelet op het advies van de decentrale overheden
geen nadelige effecten op natuur door de gasopslag.
Cordinatie aanpassingen aan watersysteem
De minister heeft kennis genomen van het verzoek van het waterschap om de
gevolgen van zoutwinning en gasopslag op het functioneren van het watersysteem
vooraf met het waterschap af te laten stemmen en de daarvoor benodigde
vergunningen integraal en gecombineerd bij het waterschap te laten aanvragen.
De minister onderschrijft de door het waterschap genoemde behoefte aan
inzichtelijkheid van de gevolgen van de gasopslag op het watersysteem waardoor
de vergunningverlening adequaat kan worden afgehandeld en er overzicht is van
de gevolgen die de activiteiten hebben op de omgeving.
EnergyStock heeft echter niet gekozen voor een gecoqrdineerde aanpak van
procedures door de minister. De minister zal daarom het verzoek van het
waterschap onder de aandacht brengen van EnergyStock, maar ziet geen
mogelijkheden om een daartoe strekkend voorschrift in dit instemmingsbesluit op
te nemen.

6.6. Overige onderwerpen in adviezen
Adviezen
Advies SodM
Het SodM adviseert de volgende voorschriften, zoals die in het instemmingsbesluit
18 april 2014 zijn opgenomen, met kleine aanpassingen, op te nemen:
1. EnergyStock rapporteert uiterlijk binnen twee jaar na oplevering van een
caverne ten behoeve van gasopslag aan de inspecteur-generaal der
mijnen de sonarmetingen waarmee de caverne volledig in beeld wordt
gebracht. Deze meting dient als referentiemeting.
2. Na de referentiemeting wordt elke twee jaar voor oktober van dat jaar het
niveau van de pekel onder in de caverne gemeten, inclusief een meting
van de bodempositie van de caverne. Een rapportage wordt conform de
termijn genoemd in artikel 31, derde lid, van het Mijnbouwbesluit ter
beschikking gesteld aan de inspecteur-generaal der mijnen.
3. Na de referentiemeting wordt uiterlijk vier jaar na oplevering een
rapportage ter beschikking gesteld aan de inspecteur-generaal der mijnen
met de resultaten van een volledig uitgevoerde sonar herhalingsmeting.
4.
EnergyStock verstrekt de Minister van Economische Zaken gedurende die
periode per kalendermaand de volgende gegevens:
a. Per caverne: de hoeveelheden en soorten stoffen die zijn opgeslagen;
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b. Per caverne: de hoeveelheden en stoffen die zijn teruggehaald en
afgevoerd;
c. Per caverne, en voor de verhuizingen een rapportage van de dagelijkse
drukvariaties in de opvoerserie, inclusief ringruimte, ter hoogte van de
putmond.
EnergyStock verstrekt deze gegevens binnen vier weken na afloop van de
desbetreffende kalendermaand.
5. De bij de gasopslag maximaal toegestane gasdrukgradiënt, ter plaatse
van de laatst gecementeerde casing schoen, bedraagt 0,18 bar/m.
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Als aanvullende voorwaarden adviseert het SodM de volgende voorschriften op te
nemen:
6. EnergyStock zal bij de operationele uitvoering van de opslag de
aanbevelingen van het Institut fr Gebirgsmechanik GmbH zoals gesteld in
het rapport "Case studies for cyclic operated storage caverns
'Aardgasbuffer Zuidwending' NL" (B IfG 49/2011) overnemen.
Daarbij dient de gasdruk in de Al caverne op de positie van de laagste
casing schoen te blijven tussen de 84 bar en 189 bar, uitgaande van een
diepte van 1050 m van de laagste casing schoen. De snelheidsverandering
van druk dient beperkt te blijven tussen -10 en + 10 bar per dag.
7. In geval van een significante afwijking van het geplande cyclisch opereren
van de opslagcavernes, zoals beschreven in de rapporten onderhavig aan
het opslagplan, dient het opslagplan geactualiseerd te worden.
8. Als gevolg van de opslagactiviteiten zoals beschreven in het gewijzigd
opslagplan Zuidwending zal de maximale bodemdaling door de gasopslag
Zuidwending de 8 cm niet overschrijden.
9. Binnen een halfjaar na goedkeuring van een meetregister dient ten
genoegen van de inspecteur-generaal der mijnen een rapport worden
ingediend met een analyse die aantoont welk deel van de gemeten
bodemdaling kan worden toegeschreven aan de gasopslagcavernes.
10. Twee jaar voor het uit operatie nemen van een caverne dient een
abandonneringsplan ingediend te worden ten genoegen van de inspecteurgeneraal der mijnen. Hierin hoort in ieder geval de wijze van
abandonnering, bodemdaling na afsluiting en de cavernestabiliteit
besproken te worden.
Advies gemeente Veendam
In de gemeente Veendam is er sprake van gestapelde mijnbouw. De gemeente
heeft, met haar inwoners, zorgen over de bovengrondse gevolgen van de
ondergrondse activiteiten in haar gemeente. Er is opslag van gas door
EnergyStock, zoutwinning door Akzo Nobel en Nedmag en gaswinning vanuit het
Annerveensche- en Groningerveld door de NAM. De maatschappelijke impact van
de mijnbouw op de inwoners is aanzienlijk. Er is sprake van broosheid in het
vertrouwen en daarmee een groeiend wantrouwen. Heldere en open communicatie
met de inwoners vindt de gemeente van groot belang. Zeker dicht op de
mijnbouwlocaties. De gemeente adviseert de minister om hier aandacht voor te
hebben. Ook is het van belang dat er aandacht is voor een transparante en
objectieve monitoring.
Beoordeling overige adviezen
Algemeen
De minister is zich bewust van de omgeving waarin mijnbouwactiviteiten
plaatsvinden en onderschrijft het belang van de in paragraaf 5.6 opgenomen
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adviespunten. Bij de beoordeling van de overige adviezen is van belang te weten
dat de af te wegen belangen en relevante feiten in het licht staan van het volgens
de wet te nemen besluit. De aanvraag inclusief de adviezen worden getoetst en
gewogen in het licht van de in de Mbw opgenomen toetsingsgronden. Uitsluitend
die onderdelen van een advies die relevant zijn voor de beoordeling van een
aanvraag aan de hand van de in de Mbw opgenomen gronden, kunnen door de
minister bij zijn besluit worden betrokken en kunnen eventueel leiden tot
voorschriften aan het besluit. Onderdelen van een advies die zien op andere zaken
dan waar de toetsingsgronden op zien, kunnen formeel juridisch geen rol spelen in
het besluit van de minister en leiden dus niet tot het opnemen van een voorschrift
in het besluit.
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Voorschriften bij dit besluit
De minister vat het advies van het SodM met de voorgestelde voorschriften zo op,
dat deze dienen te gelden voor alle cavernes binnen Zuidwending, hetgeen een
ambtshalve aanpassing betekent van de voorschriften bij de voorgaande
instemmingsbesluiten van 23 juli 2008 (kenmerk ET/EM/8089788), 4 december
2012 (kenmerk DGETM-EM/12349985) en 18 april 2014 (kenmerk DGETMEM/14070411).
Ten aanzien van de in de eerdere instemmingsbesluiten opgenomen voorschriften
1 tot en met 5 constateert de minister dat enkele voorschriften vanwege
aanpassingen in de regelgeving kunnen vervallen. De minister constateert dat de
voorschriften 1 tot en met 4 betrekking hebben op het uitvoeren van metingen die
de eerste vijf jaar na beëindiging van de gasopslag jaarlijks moeten worden
uitgevoerd. Deze verplichtingen zijn inmiddels opgenomen in het per 1 januari
2017 gewijzigde artikel 30 van het Mijnbouwbesluit en hebben daarmee algemene
werking. De minister zal deze voorschriften dan ook niet opnemen.
De minister zal voorschrift 5 in het advies van het SodM over de maximaal
toegestane gasdrukgradiënt in verband met de veiligheid voor omwonenden
overnemen.
De minister merkt ten aanzien van het advies van het SodM ten aanzien van de
aanvullende voorschriften 6 tot en met 10 het volgende op.
Voorschrift 6 heeft betrekking op de veiligheid voor omwonenden en het zo veel
als mogelijk voorkomen van schade aan bouwwerken. De minister neemt dit
voorstel over.
Het voorgestelde voorschrift 7 wordt niet overgenomen, omdat uit de
Mijnbouwwet reeds volgt dat bij afwijking van het opslagplan de activiteit niet kan
worden voortgezet zonder een geactualiseerd opslagplan, dat de instemming van
de minister behoeft.
In het opslagplan van 11 juli 2017 wordt het accent gelegd op een maximale
bodemdaling van 25 ten gevolge van zowel gasopslag als zoutproductie.
Deze bodemdaling van 25 cm is de combinatie van bodemdaling ten gevolge van
de zoutproductie en bodemdaling ten gevolge van de gasopslag. De minister acht
het wenselijk om dat bodemdaling ten gevolge van de gasopslag zoals deze door
het SodM is berekend afzonderlijk vast te leggen.
De verwachte maximale bodemdaling ten gevolge van de gasopslag in de zeven
cavernes bedraagt 8 cm. De minister acht het wenselijk om misverstanden te
voorkomen om deze maximale bodemdaling uitdrukkelijk als voorschrift op te
nemen. De minister volgt dan ook het advies van het SodM voor voorschrift 8 uit
dit advies.
Voorschrift 9 bevat een rapportageverplichting met een analyse over de
bodemdaling ten gevolge van de gasopslag. Ook deze analyse is op grond van
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artikel 30 Mijnbouwbesluit verplicht. De minister zal ook dit voorschrift niet
overnemen.
Het abandonneringsplan uit voorgestelde voorschrift 10 wordt niet
voorgeschreven, omdat voor het buiten gebruik stellen van een boorgat of put een
werkprogramma is voorgeschreven op grond van artikel 74 van het Mbb.
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Communicatie
De minister merkt op dat de gemeente Veendam heeft geadviseerd heldere en
open communicatie te voeren met de inwoners.
De minister onderschrijft het belang van een heldere en open communicatie met
de omgeving.
EnergyStock is als operator verantwoordelijk voor het beschikbaar stellen van
informatie en het onderhouden van contact met belanghebbende in alle fasen van
de activiteiten, waarbij belanghebbenden bij relevante projectwijzigingen of
inzichten actief worden geïnformeerd.
Het periodiek informeren en betrekken van de omgeving is derhalve een eerste
verantwoordelijkheid van de EnergyStock zelf.
De minister vertrouwt erop dat de EnergyStock open en transparant
communiceert over de bodemdalingsgegevens.
Bandbreedte bodemdaling
De minister begrijpt het advies van de Mijnraad om in het instemmingsbesluit
een bandbreedte op te nemen van de maatschappelijk, economisch maximaal
acceptabele bodemdaling.
De ten gevolge van een winnings- of opslagplan verwachte bodemdaling wordt
getoetst aan de risico's die dit met zich mee zouden kunnen brengen voor de
omwonenden en de omgeving.
De minister beoordeelt of deze risico's - voor zover deze zich voordoen acceptabel zijn of niet. De beoordeling vindt plaats op grond van de criteria in
artikel 36, eerste lid, Mbw. Daartoe behoort het belang van de veiligheid voor
omwonenden of het voorkomen van schade aan gebouwen of infrastructurele
werken of de functionaliteit daarvan en de nadelige gevolgen voor het milieu en
de natuur. De afweging wat economisch maximaal acceptabel is, ligt bij de
operator. De minister gaat er van uit dat indien de operator een winningsplan of
opslagplan voor de gaswinning of de gasopslag indient, deze, ondanks dat er
bodemdaling plaatsvindt met de eventueel daaruit voortvloeiende gevolgen,
economisch haalbaar is. De Mijnbouwwet kent geen grondslag voor de minister
om en afweging te maken tussen de maatschappelijke kosten en de economisch
maximaal acceptabele bodemdaling anders dan de veiligheid voor omwonenden,
schade aan gebouwen of infrastructurele werken en de nadelige gevolgen voor het
milieu en de natuur inzichtelijk te maken en deze gevolgen te betrekken bij zijn
besluitvorming. Bij de nadelige gevolgen kan de minister eventuele
compenserende maatregelen voorschrijven.
De minister is daarbij van oordeel dat de Mijnbouwwet geen ruimte biedt om een
bandbreedte op te nemen van wat nog als een acceptabele bodemdaling kan
worden aangemerkt. Tevens ontbreken daartoe de noodzakelijke berekeningen.
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7. Zienswijzen en beroepsprocedure
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Dit besluit zal met toepassing van de uniforme openbare voorbereidingsprocedure
als bedoeld in afdeling 3.4 van de Awb worden voorbereid:
op <DAG MAAND JAAR> is een kennisgeving met betrekking tot het
ontwerp gepubliceerd in de Staatscourant; kennisgeving heeft ook
plaatsgevonden in enkele huis-aan-huisbladen en langs elektronische weg
met de omgeving;
op <DAG MAAND JAAR> is door de minister een ontwerp van het besluit
aan <OPERATOR> gezonden;
het ontwerp van het besluit zal van <DAG MAAND JAAR tot DAG MAAND
JAAR> ter inzage liggen bij het Ministerie van Economische Zaken en
Klimaat en in het gemeentehuis van <GEMEENTE> en op
http://www.nlowni/opslag-en-winningsplannen-ter-inzage;
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 opslagplan Zuidwending
Postbus 248
2250 AE Voorschoten
Beroepsprocedure
Na de inspraakperiode wordt het besluit opgesteld. Tegen dit laatste besluit kan te
zijner tijd degene wiens belang rechtstreeks bij dat besluit is betrokken binnen zes
weken na de dag van de terinzagelegging van dat besluit een gemotiveerd
beroepschrift indienen bij de Raad van State, afdeling Bestuursrechtspraak.
Voor meer informatie over de rechtsmiddelen die u kunt aanwenden tegen een
besluit van de overheid, verwijs ik u naar de brochure 'rechtsmiddelen (bezwaar
en beroep) tegen beslissing overheid'. Dit document kunt u vinden op www.nlog.nl
onder procedures - vergunningen.

Eindbeoordeling
Gelet op het opslagplan en de adviezen komt de minister samenvattend tot de
volgende voorlopige beoordeling van het opslagplan.
Planmatig beheer
De minister constateert dat EnergyStock met deze opslagcaverne het totaal
volume voor de opslagmogelijkheid voor gas in deze concessie met 1 miljoen Nm3
vergroot. Hiermee verkrijgt EnergyStock meer opslagmogelijkheden voor het in
balans brengen van de vraag naar en het aanbod van aardgas, alsmede voor het
opvangen van drukvariaties in de aangesloten netwerken.
De minister concludeert hierop dat de opslag in overeenstemming is met de
principes van planmatig gebruik en beheer van de ondergrond plaatsvindt.
Bodemdaling
De minister constateert dat de bodemdaling door de gasopslagcavernes in het
diepste punt van de bodemdalingskom de 8 cm niet zal overschrijden, terwijl een
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bodemdaling van maximaal 25 cm boven de cavernes was voorzien in het
vigerend opslagplan.
De totale geïnduceerde bodemdaling wordt nu berekend op maximaal 34 cm,
terwijl een totaal geïnduceerde bodemdaling van maximaal 50 cm was voorzien in
het vigerend opslagplan.
De minister constateert dat ten gevolge van het in gebruik nemen van deze
zoutcaverne voor de tijdelijke opslag van gas er geen sprake is van een grotere
bodemdaling dan in het instemmingsbesluit van 18 april 2014 was voorzien, maar
veeleer van een minder vergaande bodemdaling dan eerder was voorzien.
De minister constateert ook dat na afsluiting van de operationele periode van de
opslagcavernes, de cavernes met pekel zullen worden gevuld. Gedurende de
eerste jaren kan er dan nog bodemdaling plaatsvinden. Gelet op het advies van
het SodM zal de minister een voorschrift opnemen waarin EnergyStock twee jaar
voor het uit de operatie nemen van een caverne een abandonneringsplan moet
indienen.
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Bodemtrilling
De minister constateert dat de kans op bevingen ten gevolge van de opslag van
gas verwaarloosbaar is en dat er een dicht seismisch monitoringssysteem is
aangelegd, mede waardoor geen aanvullende voorschriften behoeven te worden
opgenomen.
Schade door bodembeweging
De minister constateert dat het risico op schade voor bouwwerken gering is. Gelet
hierop is de minister van mening dat het belang van veiligheid voor omwonenden
niet in het geding is.
Voor eventuele gevolgen van de bodemdaling voor kunstwerken in het
watersysteem zal overleg worden gevoerd tussen EnergyStock en het waterschap.
De minister zal een daartoe strekkend voorschrift opnemen.
Een actualisatie van het waterhuisplan acht de minister prematuur, nu de
prognose voor de geïnduceerde bodemdaling aanzienlijk geringer is dan in het
vigerend instemmingsplan was berekend.
Voor zover er schade zou optreden ten gevolge van de gasopslag zal de
afhandeling van schade- en compensatieclaims volgens het nieuwe protocol
worden uitgevoerd.
Natuur en milieu
Binnen het beïnvloedingsgebied van deze opslagcaverne worden geen Natura
2000-gebieden of andere natuurgebieden doorkruist. Aangezien bovendien de
bodemdaling minder zal gaan bedragen dan ten tijde van het vigerend
instemmingsplan was berekend, zullen de gevolgen voor natuurgebieden gering
zijn. De minister ziet geen aanleiding om hiervoor voorschriften op te nemen.
De minister constateert op grond van het advies van het waterschap dat in het
kader van zowel gasopslag als zout- en gaswinning, aanpassingen in het
watersysteem niet zijn uitgesloten. Deze aanpassingen worden thans incidenteel,
los van elkaar aangevraagd. Het waterschap verzoekt de minister te bevorderen
dat de gevolgen van zoutwinning en gasopslag op het functioneren van het
watersysteem vooraf met het waterschap wordt afgestemd en dat de daarvoor
benodigde vergunningen integraal en gecombineerd worden aangevraagd.
De minister merkt dit verzoek aan om te bevorderen dat ook de gevolgen voor het
watersysteem gecotirdineerd worden aangepakt en zal een voorschrift tot overleg
tussen partijen opnemen.

Pagina 22 van 24

Directoraat-generaal Klimaat
& Energie
Directie Warmte en Ondergrond

Overig
Ambtshalve wijziging
De minister ziet redenen om een besluit te nemen die voor alle in gebruik zijnde
opslagcavernes behorende tot deze concessie gelden, waarbij tevens een aantal
bestaande voorschriften ambtshalve worden gewijzigd.
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Bandbreedte bodemdaling
De minister ziet geen ruimte om een voorschrift op te nemen waarin een
bandbreedte van de bodemdaling is opgenomen.
Communicatie
Uit het advies van de gemeente is gebleken dat een goede communicatie tussen
de NAM en de bewoners essentieel is om de bezorgdheid van de bewoners te
begrijpen en weg te nemen. De minister faciliteert hierin door een
informatiebijeenkomst voor alle betrokkenen te organiseren. De inzet van de
minister is erop gericht om tot een goede, transparante communicatie te komen in
samenwerking met de NAM en de betrokken decentrale overheden.
Conclusie
Gelet op de inhoud van de door EnergyStock ingediende wijziging van het
opslagplan Zuidwending, de hierover ingewonnen adviezen, het oorspronkelijke
opslagplan Zuidwending en latere wijzigingen waarmee is ingestemd op
respectievelijk 23 juli 2008, 4 december 2012 en 18 april 2014 en overwegende
dat de opslag door EnergyStock conform artikel 34, eerste lid, van de
Mijnbouwwet plaats dient te vinden overeenkomstig het ingediende opslagplan,
verleent de minister de gevraagde instemming, onder de in het besluit genoemde
voorschriften en beperkingen.
Gelet op de artikelen 39, jo. 34, derde lid, en 36, tweede lid, van de Mbw;
En overwegende dat het wenselijk is om alle opslagcavernes binnen het
opslagplan Zuidwending, inclusief actualisaties, onder één instemmingsbesluit te
laten vallen;
Besluit:
Artikel 1
De minister van Economische Zaken en Klimaat stemt in met het door
EnergyStock ingediende verzoek van 11 juli 2017 tot instemming met de
"Wijziging Opslagplan Zuidwending van 18 april 2014 (kenmerk: DGETMEM/14055491) voor het in bedrijf nemen van een zesde caverne (caverne Al)
voor de opslag van gas in de concessie Uitbreiding Adolf van Nassau II van 21
december 2009 met een maximaal volume van 1 miljoen Nm3, een bodemdaling
die de 8 cm niet zal overschrijden en een looptijd tot en met 31 december 2036.
Artikel 2
De minister van Economische Zaken en Klimaat integreert in dit
instemmingsbesluit de instemming met het oorspronkelijke opslagplan
Zuidwending waarvoor instemming is verzocht op 21 november 2007 en
verkregen op 23 juli 2008 (ET/EM/8089788) en zoals gewijzigd met het verzoek
van 19 juli 2012 met een addendum op 27 september 2012 waarmee is
ingestemd op 4 december 2012 (kenmerk DGETM-EM/12349985) en het verzoek
van 16 september 2013 waarmee is ingestemd op 18 april 2014 (kenmerk
DGETM-EM/ 14070411). De aan deze voorgaande instemmingsbesluiten
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verbonden voorschriften en beperkingen worden gewijzigd in de navolgende
voorschriften. De instemmingsbesluiten van 23 juli 2008, 4 december 2014 en 18
april 2014 vervallen.

DGKE - WO / 19004487

Artikel 3
De bij de gasopslag maximaal toegestane gasdrukgradiënt, ter plaatse van de
laatst gecementeerde casing schoen, bedraagt 0,18 bar/m.
Artikel 4
EnergyStock zal bij de operationele uitvoering van de opslag de aanbevelingen
van het Institut fr Gebirgsmechanik GmbH zoals gesteld in het rapport "Case
studies for cyclic operated storage caverns 'Aardgasbuffer Zuidwending' NL" (B IfG
49/2011) overnemen.
Daarbij dient de gasdruk in de Al caverne op de positie van de laagste casing
schoen te blijven tussen de 84 bar en 189 bar, uitgaande van een diepte van 1050
m van de laagste casing schoen. De snelheidsverandering van druk dient beperkt
te blijven tussen -10 en + 10 bar per dag.

van Economische Zaken en Klimaat,
e:

e en Ondergrond
bbenden kunnen tegen dit besluit beroep instellen bij de Afdeling
rsrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag.
mijn voor het indienen van een beroepschrift bedraagt zes weken en vangt
aan met ingang van de dag na die waarop het besluit op wettelijk voorgeschreven
wijze bekend is gemaakt. Geen beroep kan worden ingesteld door een
belanghebbende aan wie redelijkerwijs kan worden verweten dat hij geen
zienswijze over het ontwerp van dit besluit naar voren heeft gebracht.

Pagina 24 van 24

