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Tcbb-advies inzake adviesverzoek verzoek tot wijziging van het
instemmingsbesluit UMOG (NAM)

Geachte minister,
Per brief van 10 juli 2018, kenmerk DGETM-EO/18175804, heeft u de Technische
commissie bodembeweging (Tcbb) advies gevraagd met betrekking tot het verzoek van
de NAM tot wijziging van het instemmingsbesluit inzake het winningsplan UMOG.
Bij uw verzoek tot advies heeft u gevoegd:
- Brief van de NAM met verzoek tot wijziging instemmingsbesluit UMOG van 5 april 2018
- Formulier NAM inzake wijziging instemmingsbesluit winningsplan UMOG van 28 maart
2018
- advies SodM van 2 juli 2018 met als bijlage advies van TNO-AGE van 12 juni 2018
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Op 16 juni 2004 is ingestemd met het winningsplan UMOG. Het winningsplan omvatte
oorspronkelijk de velden Ureterp, Marum en Opende-Oost.
Op 9 augustus 2013 is ingestemd met een wijziging van het winningsplan UMOG
(toevoeging van de voorkomens Surhuisterveen en Harkema).
In dit vigerend winningspian van 2013 werd verondersteid dat de productie uit de
voorkomens Opende-Oost, Surhuisterveen en Ureterp zou eindigen in 2018 en voor
Marum in 2028.
In 2017 is ingestemd met een wijziging van het instemmingsbesluit voor het Harkema
voorkomen.
Het voorliggende verzoek van de NAM betreft uitsluitend een aanpassing van de
verwachte einddatum van productie voor de voorkomens Opende-Oost, Surhuisterveen
en Ureterp van 2018 naar 2028.
De productievolumes zullen volgens de NAM binnen de grenzen van het totale
productievolume van het vigerend winningsplan uit 2013 blijven.
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Wettelijke taak Tcbb
Volgens de Mijnbouwwet (Artikel 114, tweede lid) heeft de Tcbb als taak de Minister van
Economische Zaken en Klimaat te adviseren over door hem af te geven beschikkingen in
verband met de gevolgen van mijnbouwactiviteiten voor beweging van de aardbodem
en schade die daarvan het gevolg kan zijn.
Beoordeling Tcbb
De Tcbb heeft kennis genomen van de door u toegezonden documentatie van de NAM
en het advies van SodM, inclusief het advies van TNO-AGE.
De Tcbb onderscheidt in haar advies twee componenten die zich voordoen bij
bodembeweging, te weten (1) bodemdaiing en (2) bodemtrilling,
De Tcbb merkt op dat maatschappelijke ontwikkelingen zijn in de acceptatie van
bodemdaiing en bodemtrilling met betrekking tot de winning van delfstoffen ter
discussie staat.
De Tcbb kijkt ook in dat licht naar het onderhavige verzoek van de NAM.
1. Bodemdaling en risico op schade
1.1 Beschikbare informatie en advies SodM
Volgens de NAM komen de bodemdalingsvoorspellingen in het vigerend winningsplan
overeen met de meest recente bodemdalingsmetingen daterend uit 2013. De gemeten
bodemdaiing boven de velden varieert tussen de 1,5 - 7,5 cm.
Voortzetting van de gasproductie zal volgens het bodemdalingsmodel van de NAM leiden
tot een beperkte verdere bodemdaling van minder dan 2 cm.
Deze bodemdaling valt binnen de marge van het vigerend winningsplan en
beheersmaatregelen anders dan die in het vigerend winningsplan worden niet
voorgesteld.
TNO-AGE en SodM hebben de berekeningen van de NAM geverifieerd en correct
bevonden.
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1.2 Beoordeling/conclusie Tcbb
De Tcbb kan zich op basis van de haar ter beschikking staande gegevens vinden in de
beoordeiing van de te verwachten bodemdaiing door de NAM en SodM vanwege de
toekomstige winning uit de eerder genoemde voorkomens.
Bij een te verwachten additioneie bodemdaling van minder dan 2 cm is ook naar het
oordeel van de Tcbb redelijkerwijs geen schade aan gebouwen of infrastructuur te
verwachten in of nabij het winningsgebied. Daarbij is naar het oordeel van de Tcbb
voorzien in een adequate monitoring van de bodembeweging middels het meetplan.
Nu ook het totale productievolume in het vigerende winningsplan volgens de NAM niet
overschreden wordt ziet de Tcbb ook geen aanleiding om aanvullende
beheersmaatregelen te adviseren.

2. Bodemtrillinq en risico oo schade
2.1 Beschikbare informatie en advies SodM
In het gebied boven de Opende-Oost en Surhuisterveen voorkomens zijn tot op heden
geen aardbevingen geregistreerd.
In het gebied boven het Ureterp voorkomen zijn twee aardbevingen geregistreerd, te
weten:
-1999, Ureterp, magnitude 1
-2003, Boelenslaan, magnitude 1,8
De NAM heeft het risico op geïnduceerde aardbevingen door voortzetting van de
productie berekend volgens het huidige protocol van Seismische Risico Analyse (SRA) en
komt tot de volgende bevingskans en theoretisch maximale magnitude voor de
genoemde voorkomens als alleen de geologische parameters van de voorkomens in de
berekeningen worden betrokken:
Ureterp: seismisch actief veld, theoretische Mmax 3,3 - 3,7
Opende-Oost: bevingskans 19%, theoretische Mmax 3 - 3,4
Surhuisterveen: bevingskans 42%, theoretische Mmax 2,5 - 3,1
Op basis hiervan zouden deze velden in SRA risicocategorie 2 vallen.
Als in de volgende stap van de SRA-beoordeling oppervlaktefactoren betrokken worden,
zoals bijvoorbeeld bevolkingsdichtheid, industriële inrichtingen, type bebouwing,
infrastructuur zoals dijken en de samenstelling van de ondiepe ondergrond, volgt hieruit
volgens de NAM voor deze velden een lagere risicocategorie, namelijk categorie 1.
Plaatsing in deze laagste risicocategorie 1 houdt in dat de kans op geïnduceerde
bevingen en de schade als gevolg daarvan beperkt is.
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Mocht er een geïnduceerde aardbeving optreden dan is de schade die daardoor
eventueel ontstaat voor het merendeel van kosmetische aard met een kleine kans op
lichte constructieve schade.
TNO-AGE en SodM hebben de berekeningen van de NAM geverifieerd en SodM is van
mening dat voornoemde voorkomens in de laagste seismische risicocategorie (categorie
1) uitkomen. SodM ziet geen aanleiding om op dit punt aanvullende voorwaarden te
adviseren.

2.2 Beoordeling en conclusie Tcbb
De Tcbb kan zich op basis van de haar ter beschikking staande gegevens vinden in de
beoordeling van het seismisch risico door SodM en TNO-AGE.
De Tcbb acht het bestaande seismische netwerk van het KNMI voldoende voor de
monitoring van seismische activiteit in het gebied van het winningsplan.

Advies Tcbb
De Tcbb heeft het voorliggende verzoek tot wijziging van het instemmingsbesluit inzake
het winningsplan UMOG beoordeeld op de mogelijke gevolgen van bodembeweging en
de schade die daar het gevolg van kan zijn.
De Tcbb ziet op basis van de beschikbare gegevens, inzichten en mede gezien de
adviezen van TNO en SodM geen reden om uit het oogpunt van de mogelijke gevolgen
van bodemdaling en bodemtrilling te adviseren om instemming te onthouden aan het
voorliggende verzoek van de NAM tot wijziging van het instemmingsbesluit inzake het
winningsplan UMOG.

Met vriendelijke groet.

Voorzitter
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