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Tcbb-advies winningsplan Diever

Geachte mevrouw Brouwer,
Op 4 juli 2016 heeft u het winningsplan Diever van Vermilion Oil & Gas
Netherlands B.V. te Harlingen (hierna Vermilion) voor advies aan de
Technische commissie bodembeweging (Tcbb) voorgelegd.
Het opgestelde advies van Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) (kenmerk:
16091650, d.d. 21 juni 2016) heeft u bijgevoegd. Tevens heeft u het
advies van TNO-Geologische dienst van Nederland (TNO) (kenmerk: AGE
16-10.063, d.d. 16 juni 2016) aan Sodm bijvoegen.
De Tcbb heeft het winningsplan getoetst aan het criterium risico van
schade ten gevolg van bodembeweging uit de Mijnbouwwet en het
Mijnbouwbesluit. Zij heeft kennis genomen van de adviezen van SodM en
TNO.
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De Tcbb onderscheidt in haar advies de twee componenten die zich
voordoen bij bodembeweging. Te weten: bodemdaling en bodemtrilling.
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De Tcbb merkt op dat deze beide kennisgebieden in ontwikkeling zijn en
dat er ontwikkelingen zijn in de acceptatie van bodemdaiing en
bodemtrilling. De Tcbb heeft ook in dat licht heeft gekeken naar dit
onderhavige winningsplan.
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Bodemdaling
In onderdeel C2, pagina 19 van het winningsplan, geeft Vermilion de
verwachte bodemdaling, veroorzaakt door de gaswinning uit het
voorkomen Diever. Deze wordt geschat op minder dan 2 cm in het diepste
punt van de bodemdalingskom. Vermilion geeft aan dat zij een ± 50%
onzekerheidsmarge hebben aangenomen bij deze voorspelling. De
verwachte einddatum van de productie is 2025.
SodM geeft in haar advies aan, dat de beschreven bodemdalingsprognose
is geverifieerd en dat deze realistisch wordt bevonden.
In het advies van SodM wordt een kanttekening geplaatst dat de
berekeningen van Vermilion gebaseerd zijn op het meest waarschijnlijke
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productiescenario (mid-case). Hierdoor is het onduidelijk welke
productiescenario's en onzekerheden in de reservoireigenschappen zijn
meegenomen in de bepaling van de onzekerheidsmarge.
Het advies van SodM is om een voorwaarde op te nemen in het
onderhavige winningsplan dat Vermilion inzicht geeft in hoe de
onzekerheidsmarge is bepaald voorde bodemdalingsprognose. TNO
adviseert SodM om een aanvulling op het winningsplan voor high-case te
vragen, voordat het winningsplan publiek wordt.
Tevens komt uit de adviezen van SodM en TNO naar voren dat bij velden
die in productie worden gebracht de onzekerheid in
bodemdalingsprognose relatief groot is door de onzekerheid in
reservoireigenschappen. Dit zou betekenen, volgens TNO, dat voor het in
productie brengen van het Diever voorkomen een maximale verwachte
bodemdaling 4 cm kan worden.
De Tcbb onderschrijft dit.
De Tcbb stelt vast dat de bodemdaling dermate gering is, dat de kans dat
hierdoor schade wordt veroorzaakt verwaarloosbaar is. De vraag of de
bodemdaling wellicht maximaal 4 cm zou kunnen zijn in plaats van de
voorziene 2 cm is vanuit deze optiek niet van belang.
Bodemtrilling
De aanvrager stelt op basis van de risicoanalyse in onderdeel C3 van het
winningsplan dat de kans op een geïnduceerde beving met significatie
schade door de gaswinning uit het voorkomen Diever als zeer klein kan
worden beoordeeld.
Vermilion geeft aan dat uit de berekening van niveau 1 (screening
potentieel) van de seismische risicoanalyse blijkt dat de kans op
geïnduceerde aardbevingen door de productie uit het Diever voorkomen in
de 42% categorie valt en de maximaal mogelijke sterkte blijkt boven de
2.5 te liggen (p. 22). Het doorlopen van de tweede stap in de seismische
risicoanalyse, niveau 2 (risico matrix), is hierdoor noodzakelijk.
Uit de analyse van niveau 2 (p. 24) blijkt dat de gevolgen van een
mogelijke geïnduceerde aardbeving in het Diever voorkomen is in te delen
in aardbevingscategorie I. Vermilion concludeert hieruit dat de kans op
een beving met significante schade zeer klein is.
Sodm merkt op dat deze conclusie niet verder wordt onderbouwd. Sodm
kan zich vinden in de conclusie op basis van analyse op p. 23 van het
winningsplan waaruit blijkt dat zwaardere bevingen zeer onwaarschijnlijk
zijn (Mmax 'Breukgeometrie' 2.53 en Mmax 'Energiebalans/Compactie'
2.76 waarbij de ondiepe ondergrond relatief stijf is (tabel 1; p.25).
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SodM geeft in haar advies aan, dat de beschreven seismische
risicoanalyse is geverifieerd en reëel bevonden. Hierbij wordt aangegeven
dat Sodm zich kan vinden in de conclusie van Vermilion op basis van de
analyse op pagina 23 van het winningsplan.
De Tcbb merkt op dat de onderbouwing van de conclusie van Vermilion
ontbreekt en adviseert Vermilion dat zij inzichtelijk zal moeten maken wat
de maximaal verwachte magnitude en kans op beving zal zijn.
De Tcbb merkt op dat uit de nog uit te voeren onderzoeken inzake het
Groningenveld mogelijk kan blijken dat ook voor sommige kleinere velden
de grens van magnitude 3,9 op de schaal van Richter kan worden
overschreden. Als er ook voor Diever redenen blijken te zijn om de Mmax
van 3,9 te herzien, dan zal de Vermilion het winningsplan alsnog moeten
actualiseren.
Vermilion geeft aan op p. 28 van het winningsplan dat het monitoren van
de seismische activiteit rondom het Diever aardgasvoorkomen zal worden
gerealiseerd met behulp van het huidige KNMI netwerk.
De Tcbb merkt op dat het Diever voorkomen ten westen van het KNMIseismisch netwerk iigt. Hier is minder meetapparatuur om de seismiciteit
te monitoren. De Tcbb adviseert om seismische apparatuur in en rond
(volledige azimutale dekking) het Diever voorkomen te plaatsen.
Samenvatting en slotsom
De Tcbb ziet op grond van het winningsplan en de ingewonnen adviezen
van SodM en TNO onder voorwaarden geen bezwaar om in te stemmen
met het winningsplan Diever, onder de volgende voorwaarden.
De Tcbb adviseert aan de instemming de volgende voorwaarden te
verbinden :
-

-

Uit de nog uit te voeren onderzoeken inzake het Groningenveld
kan mogelijk blijken dat ook voor sommige kleinere velden de
grens van magnitude 3,9 op de schaal van Richter kan worden
overschreden. Als er ook voor Diever redenen blijken te zijn om de
Mmax van 3,9 te herzien, dan zal de Vermilion het winningsplan
alsnog moeten actualiseren;
Dat Vermilion inzichtelijk zal maken wat de maximaal verwachte
magnitude en kans op beving zal zijn.
Dat Vermilion seismische apparatuur (volledige azimutale dekking)
in en rond het Diever voorkomen zal plaatsen.
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Met vriendelijke groet,

dr. D.K.J. Tommel
Voorzitter
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