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Inleiding 
 
Vermilion Energy Netherlands BV (Vermilion) is houder van de winningsvergunning Drenthe VI. Deze 
vergunning geeft Vermilion het recht en de plicht om delfstoffen (in dit geval koolwaterstoffen) op te sporen 
en te winnen binnen de grenzen van het vergunningsgebied. Het Diever aardgasvoorkomen maakt deel uit 
van het vergunningsgebied Drenthe VI. Dit aardgasvoorkomen is aangeboord vanaf de ‘mijnbouwlocatie 
Wapse’ aan de Noordenveldweg (nabij huisnummer 3) ten noorden van Wapse.  
 
Conform de Mijnbouwwet (Mw) dient de winning van koolwaterstoffen te gebeuren overeenkomstig een 
winningsplan. In het Mijnbouwbesluit (Mb) is in artikel 24 aangegeven welke informatie het winningsplan 
moet bevatten. Deze informatie komt in de navolgende hoofdstukken terug en geeft inzicht in de beoogde 
winning van de koolwaterstoffen (aardgas en condensaat) uit het Diever aardgasvoorkomen binnen de 
door de overheid gestelde normen. 
 
Dit winningsplan bestaat uit drie onderdelen: 
A. Algemene gegevens, dit betreffen de gegevens van de indiener van het winningsplan. 
B. De bedrijfs- en productiegegevens beschrijven de winningsstrategie, de ondergrondse geologie van de 

laag waaruit gewonnen wordt, de aanwezige infrastructuur, de stoffen die worden geproduceerd en 
een beschrijving van de toekomstige plannen om de winning te optimaliseren. 

C. Informatie over de bodembeweging ten gevolge van de winning inclusief bodemdaling, mogelijke 
aardbevingen, schade en maatregelen. 

 
Onderhavig document geeft een beschrijving van de onderdelen A t/m C. Het winningsplan wordt ter 
goedkeuring voorgelegd aan de Minister van Economische Zaken. Staatstoezicht op de Mijnen (SodM), 
TNO en de Technische Commissie Bodembeweging (TCBB) beoordelen het ingediende Winningsplan en 
adviseren het Ministerie van Economische Zaken hierover. Het Ministerie bepaalt aan de hand van het 
plan of de winning van de koolwaterstoffen uit het Diever aardgasvoorkomen verantwoord gebeurt en of de 
Nederlandse bodemschatten optimaal worden benut. Vervolgens besluit de Minister of hij met het 
winningsplan instemt. Bij deze beoordeling wordt ook een vertrouwelijk deel van het Winningsplan 
meegenomen en deze wordt door Vermilion apart toegezonden aan het Ministerie van Economische 
Zaken. Dit kleine onderdeel bevat bedrijfsgevoelige informatie en kan Vermilion’s concurrentiepositie in 
gevaar brengen en is daarom niet openbaar. Het bevat onder andere informatie over de verwachte 
productiekosten, en men kan de bedrijfsinterpretatie van bijvoorbeeld gas migratie (de manier waarop het 
aardgas zich in Nederland door de geologische lagen heeft verspreid) eruit afleiden. 
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Formulier aanvraag instemming winningsplan ex artikel 34 lid 1 Mijnbouwwet (Mw) juncto artikel 24 
Mijnbouwbesluit (Mb) 

Dit formulier dient ervoor om te zorgen dat de aanvraag om instemming voldoet aan de eisen die de Mijnbouwwet en Mijnbouwbesluit 
aan het opstellen van een winningsplan stelt. Indien de ruimte op het formulier te beperkt is dan kan worden verwezen naar een 
bijlage. 

Artikel 1 Onderwerp Beschrijving 
Mw 34 lid 1 Verzoek om instemming voor winningsplan:  

 
Diever 

 een winningsplan voor voorkomens in 
het continentaal plat vanaf de 3 
zeemijlszone 

 een winningsplan voor voorkomens in 
Nederlands territoir tot 3 zeemijl 

 A). Algemene gegevens  

 A1.1) Naam indiener Vermilion Energy  Netherlands B.V. 

 A1.2) Adres Zuidwalweg 2 
8861 NV Harlingen 
The Netherlands 

 A1.3) Contact persoon 
Sven Tummers 

 A1.4) E-mail  stummers@vermilionenergy.com 

 A1.5) Fax  +31 (0) 517 493 330 

 A1.6) Indiener  is uitvoerder conform artikel 22 Mw 

  

 is houder van de vergunning 

 A2) Winningsvergunninggebied (en) Drenthe VI 

Mw 34 lid 1 
Mb 24 lid 1a 

A2.1) Voorkomens koolwaterstoffen Diever 

Mb 24 lid 1a A2.2) Soort koolwaterstof die wordt gewonnen  olie 

 hoog calorisch aardgas 

 Groningen kwaliteit aardgas 

 laag calorisch aardgas 

 zwavelhoudend aardgas 

 condensaat 

Mr1.2.1 lid3 A3) Bestaande of Nieuwe winning  winningsplan voor reeds bestaande 
winning (inclusief voorziene uitbreiding) 

 winningsplan voor nieuwe winning 

 
Mw 38 A4) Samenloop vergunningen Wet milieubeheer 

 
 

 nee, productie neemt plaats op 
bestaande winning  

 ja: in voorbereiding 
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 B). Bedrijfs- en productiegegevens 
 

Mw 35 
lid 1 

B1) Beknopte beschrijving van het winningsplan 
 
Zoals in de inleiding is aangegeven is dit winningsplan bedoeld om de productie uit het Diever 
aardgasvoorkomen te beschrijven. De put Diever (DIV-02) is geboord vanaf de 
mijnbouwlocatie Wapse in Augustus 2014, waarbij een aardgasvoorkomen is aangetoond. 
Het reservoir van deze put welke aardgashoudend is gebleken, is gelegen in de Rotliegend 
formatie en is opgedeeld in twee delen namelijk het Slochteren en Akkrum gedeelte (zie 
schema in B4.1). 

 
Mw 35 
lid 1c 
Mb 24 
lid 1c 

B1.1) Beknopte beschrijving van wijze van winning door middel van (een) 
mijnbouwwerk(en) 
 

Op de mijnbouwlocatie Wapse wordt het aardgas van de mee geproduceerde vloeistoffen 
gescheiden. 
 
Het gas stroomt uit de gasvoerende laag via de perforaties in de diepste verbuizing van de 
geboorde put (zie schema in B4.1). Vanuit de verbuizing stroomt het gas in de zogenaamde 
tubing (ookwel ‘stijgbuis’ genoemd). Via de tubing stroomt het gas naar de oppervlakte en via 
een bovengrondse leiding naar een driefasenafscheider (DS-100). 
De driefasenafscheider scheidt deze stroom in aardgas, productiewater en condensaat (een 
product vergelijkbaar met benzine). Het afgescheiden productiewater wordt opgeslagen in de 
bovengrondse productiewatertank (TA-400) en periodiek afgevoerd naar een erkende 
verwerker. 
Het afgescheiden condensaat wordt in de afgaande aardgasleiding gebracht. Het aardgas 
wordt vervolgens met het condensaat via een ondergrondse aardgastransportleiding 
getransporteerd naar de aardgasbehandelingsinstallatie van Vermilion in Garijp, waar het 
aardgas na verdere behandeling wordt afgeleverd aan het transportnetwerk van de Gasunie. 
 
Op de locatie Wapse is in het bovengrondse deel van de aardgastransportleiding een 
raagstation aanwezig (PG-100). Hiermee kan een cilindervormig object (‘pig’ genoemd) in de 
aardgastransportleiding worden gebracht om deze inwendig te reinigen en/of te inspecteren. 
 
Onderstaande afbeelding toont het proces-stroomdiagram van de aardgaswinninglocatie. 
 

 
 

  



 

Aanvraag instemming winningsplan 

DIEVER 

 

 

Page 6 of 29 

Mb 24 
lid 1a 
b 24 lid 
1c 

B2) Geologische beschrijving van voorkomen(s) 
 

B2.1 Algemeen 
Het Diever aardgasvoorkomen ligt in het westelijke deel van de Drenthe VI concessie, in de 
provincie Drenthe. De put Diever 2 (DIV-02) is in 2014 geboord. In de directe omgeving van 
de put DIV-02 zijn in het verleden eerder mijnbouwlocaties aanwezig geweest waar vandaan 
aardgasvelden zijn aangeboord, zoals de put Vledder 1 (VLR-01) op 3 km ten zuidwesten en 
Diever 1 (DIV-01) op 1,2 km ten zuidoosten van put DIV-02.  
De ligging van deze putten is globaal weergegeven op het overzicht in B3. 
Een evaluatie van de put DIV-01, die in 1961 geboord is, gaf aan dat de boring te laag 
geplaatst was (in een zogeheten graben), waardoor de doel-reservoirs watervoerend bleken 
in plaats van gasvoerend.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rekening houdend met de resultaten van de eerder uitgevoerde boring is met de boring DIV-
02 een “hoger” gelegen deel (een zogeheten horst) van de beoogde aardlaag aangeboord dat 
ongeveer 60 m hoger ligt dan de graben die met DIV-01 was aangeboord (zie hierboven een 
schematische weergave van dit principe). 
Omringende putten hebben gasvoerende lagen gevonden in het Perm: Rotliegend zandsteen 
en Zechstein 2 carbonaten. Op de volgende pagina is een geologische tijdtabel gegeven, die 
de verschillende geologische tijdperken van elkaar onderscheidt, waaronder het Perm. 

Horst 

Graben 

Horst 

DIV-02 
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Na de boring is de put DIV-02 getest (de zogeheten well test). Uit deze ‘well test’ is gebleken 
dat de Zechstein 2 formatie niet in staat is om aardgas te produceren en deze formatie wordt 
daardoor niet meegenomen in de productie strategie van het Diever aardgasvoorkomen. 
Het aardgasvoorkomen bij DIV-02 is afgekaderd  op basis van 3D seismiek in combinatie met 
de verkregen resultaten afkomstig van omringende boringen. Net als de meeste van de 
omringende velden, bestaat het Diever aardgasvoorkomen uit hellende ‘horst’ blokken 
begrensd door breuken.  
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B2.2 Gesteente-afzetting 

Het aardgas producerende reservoir van het Diever aardgasvoorkomen is de Rotliegend 
zandsteen. Gedurende het Perm tijdperk lag het aardgasvoorkomen in een groot oost-west 
georiënteerd afgesloten bekken. Een woestijn omgeving initieerde eolische afzettingen met 
duin complexen en fluviatiele afzettingen. Later volgde een transgressie, en in het ondiepe 
marien gebied werden de carbonaten en evaporieten van de Zechstein formatie afgezet. 
De duincomplexen in het Rotliegend, de Slochteren genaamd, vormen het beste reservoir 
gesteente. De Slochteren zandsteen formatie is wijdverspreid in Nederland. De eolische duin 
afzettingen hebben fijn tot medium grote korrels en ze bestaan uit schone kwartszanden met 
zo nu en dan dunne (millimeter schaal) kleilagen ertussen. 
De fluviatiele afzettingen, Ten Boer (Akkrum) genaamd, zijn van mindere kwaliteit. Het 
bestaat uit roodbruin slib en klei afzettingen met af en toe wat anhydriet knobbels. In deze klei 
afzettingen bevinden zich dunne zandlagen van enkele centimeters tot enkele tientalen 
centimeters dikte. Deze zandsteenlagen zijn lokaal te correleren en te vervolgen. 
De Rotliegend zandsteen varieert in dit gebied sterk in dikte van maar 2 m tot wel 50 m dik. In 
DIV-02 is het totale Rotliegend pakket ongeveer 45 m dik (bruto), verdeeld in de Slochteren 
(ongeveer 15 m netto) en de Ten Boer (ongeveer 18 m netto). 
 

B2.3 Structuur  
Tijdens het Trias tijdperk opende de Atlantische Oceaan wat resulteerde in een extensioneel 
spanningsveld wat het grote afgesloten bekken van het Perm tijdperk veranderde in kleine 
afzonderlijke bekkens en hogen begrensd door breuken. In het Krijt tijdperk veranderde het 
spanningsveld en trad er samendrukking op. Deze tektonische bewegingen hadden tot gevolg 
dat er aanzienlijke verticale beweging is opgetreden. Waardoor het geheel nu een ‘horst en 
graben’ setting is met hellende breuk vlakken (zie ook hiervoor de schematische weergave 
van pagina 6). Het Diever aardgasvoorkomen ligt op het zogeheten Friesland platform ten 
noorden van het Tessel-IJsselmeer hoog. Het Diever aardgasvoorkomen is tegenwoordig een 
horst blok (zie de geologische doorsnede). Deze hellende blokken begrensd door breuken 
zijn goede structuren voor koolwaterstoffen om ingesloten te worden, ook doordat de verticale 
bewegingen het zout naast het reservoir heeft geplaatst langs de breukvlakken.  
 

B2.4 Bron koolwaterstoffen en migratie(patronen) 
De beschreven formaties zijn afgezet op het Carboon. De kolen van het Westfaal (onderdeel 
van het Carboon) zijn een bewezen bron voor koolwaterstoffen van omringende gasvelden. 
De sedimenten zijn snel begraven onder de laat Perm transgressie. Aan het eind van het 
Trias ging het gebied verder zakken en het is blijven zakken tot aan het Krijt en het Tertiair. 
Door het snelle begraven, warmde het pakket enorm op, tot aan wel 170°C tijdens de Jura.  
Hierdoor konden vloeistoffen uit het gesteente van het Carboon wegvloeien, waardoor 
koolwaterstoffen (aardgas) naar de zanden migreren. Dat proces is waarschijnlijk nog steeds 
aan de gang. 
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Mb 24 
lid 1a 
Mb 24 
lid 1b 

B2.5 Geologische doorsnede van voorkomen(s) 
 
In het diagram hieronder wordt een geologische doorsnede van het gebied getoond met 
daarin de voornoemde formaties; de oriëntatie is zuid-noord. De put Diever 2 (DIV-02) is 
aangegeven door middel van de verticale blauwe lijn. De Rotliegend zandsteenformatie is 
geel gemarkeerd. Het weglek punt van het aardgas, en het geschatte gas-water-contact, in de 
Rotliegend formatie bevindt zich waarschijnlijk op een diepte van 2105 meter. Dit is met de 
onderste rode lijn gemarkeerd 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mw 35 
lid 1a 
Mb 24 
lid 1d 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B3) Overzicht ligging voorkomens en mijnbouwwerken 
 
Onderstaande figuur geeft inzicht in de ligging van overige aardgasvoorkomens en geboorde 
putten in de directe omgeving van het Diever aardgasvoorkomen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mb 24 
lid 1e 

 

Diever-02 
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Mb 24 
lid 1g 

B3.1) Situering mijnbouwwerken (situatietekening /eventueel foto’s) 
 
De mijnbouwlocatie Wapse is gelegen op een kavel aan de Noordenveldweg ten noordwesten 
van het dorp Wapse.  
De locatie is kadastraal bekend als gemeente Westerveld, sectie H, nrs 167 en 172. 
 

    Regionale ligging van de mijnbouwlocatie Wapse 

 
 
 
 

Mb 24 
lid 1e 
Mb 24 
lid 1g 

Mijnbouwlocatie Wapse – het mijnbouwwerk 
 

 
De mijnbouwlocatie bestaat uit een met hek omheind deel waarop de productie-installaties staan, 
een voorterrein en een toegangsweg naar de locatie. 
Hierboven is een overzichtstekening van de mijnbouwlocatie inclusief de productie-installaties 
opgenomen. 
De beschrijving van de wijze van de winning vanaf de mijnbouwlocatie Wapse is opgenomen in 
B.1.1.  

Mijnbouwlocatie 
Wapse 
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De mijnbouwlocatie is tijdens de productie niet bemand. Wel is regelmatig personeel op de 
locatie aanwezig voor controle en onderhoud en mogelijk afvoer van productiewater en mogelijk 
aanvoer van de mijnbouwhulpstoffen (corrosieremmer en di-ethyleenglycol), zoals hieronder 
nader omschreven: 
 

• Produceren aardgas: continu bedrijf, 24 uur per dag, 7 dagen per week 
 

• Afvoer/aanvoer per as: bij voorkeur in de dagperiode (7.00 – 19.00 uur), maar bij 
onvoorziene omstandigheden kunnen vrachtbewegingen ook gedurende de 
avondperiode plaatsvinden. Transportbewegingen in de nachtperiode (23.00 – 7.00 
uur) is niet voorzien en zal uitsluitend plaatsvinden indien dit noodzakelijk is uit 
oogpunt van veiligheid. 

 
Vanaf de mijnbouwlocatie Wapse wordt het gewonnen aardgas via een ondergrondse 
aardgastransportleiding getransporteerd naar de aardgasbehandelingsinstallatie te Garijp (GTC). 
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Garijp Treating Centre (GTC) 
 
Het geproduceerde aardgas op de mijnbouwlocatie Wapse wordt zoals hiervoor aangegeven via 
een ondergrondse aardgastransportleiding getransporteerd naar de 
aardgasbehandelingsinstallatie van Vermilion in Garijp. Het betreft het Garijp Treating Centre 
(GTC). Nadat het aardgas hier op de juiste specificaties is gebracht wordt het aardgas 
overgedragen aan het leidingnet van de Gasunie. 
 

 
GTC gezien vanuit de lucht 

 
Mb 24 
lid 1e 
Mb 24 
lid 1f 

B4) Overzicht boringen in voorkomen(s) 
 

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de boring en welke gasdragende formaties deze put 
heeft aangetoond. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Put DIV-02 

Formatie 
Rotliegend  

(Slochteren / Akkrum) 
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Mb 24 
lid 1g 

B4.1) Schematische voorstelling putverbuizing(en)met rechts de diepte in meters (m) 
gemeten vanaf TH (=tubing hanger, de aanhechting bovenin de put waar de stijgbuis aan 
vast zit en wat het referentiepunt is) en links het betreffende buisdeel met doorsnede (in 
inch).   

 
Diever-02 – Well schematic 
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Mb 24 
lid 1h 

B4.2) Plaats en wijze waarop koolwaterstoffen in verbuizingen treden 
 
De put DIV-02 is productie-klaargemaakt in de Rotliegend en Zechstein formaties. Dat houdt 
in dat er perforaties zijn gemaakt in  de 7” casing (buis) in deze formaties. Zoals eerder is 
aangegeven zal alleen de Rotliegend in productie worden genomen (Slochteren zone en 
Akkrum zone, welke beide deel uitmaken van het Rotliegend). 
 
Via de stijgbuis, met een diameter van 3½” inch en 2

7
/8” inch, worden de koolwaterstoffen 

naar het oppervlak geproduceerd.  
 
In een later productie stadium zal de Slochteren formatie tijdelijk of permanent worden 
afgesloten. Vervolgens zal de Akkrum formatie worden geperforeerd zodat er uit deze 
formatie ook kan worden geproduceerd.  
 

Mb 24 
lid 1ic 

B5) Productie ontwikkelingsstrategie 
 
Door middel van de geboorde put DIV-02 kan waarschijnlijk het gehele aardgasvoorkomen 
geproduceerd worden. Echter, verdere ontwikkeling in de vorm van een side track (boring 
vanuit dezelfde put maar naar een ander deel van de geologische structuur), een nieuwe put 
op de locatie of een aanpassing van de putverbuizing zou nodig kunnen zijn afhankelijk van 
de prestaties van het reservoir, en de interpretatie van de productie- en druk-data. 
 

Mb 24 
lid 1ic 

B5.1) Productie filosofie 
 
Het Diever aardgasvoorkomen zal zodanig worden gewonnen dat de faciliteiten optimaal 
worden benut.  
 
De winningsparameters van het Diever aardgasvoorkomen (voor zowel de Slochteren en 
Akkrum delen van de Rotliegend formatie) zijn geschetst in onderstaande tabel. Deze data is 
gebaseerd op een beperkte dataset van analoge velden in de naastgelegen Gorredijk 
concessie aangezien de velden in deze concessie het meest relevant zijn als vergelijking voor 
het Diever aardgasvoorkomen. De kans op waterinflux (toestroming van water in het reservoir 
vanuit het onderliggend watervoerend pakket) is aanwezig. 
 

Reservoir 
Min RF 

(P90) 
Max RF 

(P10) 

Slochteren 45% 85% 

Akkrum 45% 85% 

 
In de beginfase van de productie zal geen compressie van het aardgas op de putlocatie 
worden toegepast. Indien het reservoir verder uitgeput raakt, bestaat de kans dat de druk in 
het aardgasveld te laag is geworden om het aardgas zelfstandig door de productie-installaties 
te laten stromen en vervolgens via de ondergrondse aardgastransportleiding te kunnen 
transporteren naar Garijp. In dat geval kan eventueel compressie van het aardgas op de 
locatie geïnstalleerd worden waarmee de gasproductie weer op gang kan worden gebracht. 
Hiervoor is een revisie van de huidige milieuvergunning noodzakelijk. 
 
De mijnbouwlocatie Wapse wordt op afstand gecontroleerd en gemonitord vanuit een 
permanent bemande controlekamer. Regelmatig zullen operators de locatie bezoeken voor 
controles en onderhoud. 
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Mb 24 
lid 1ic 

B5.2) Reservoir management 
 
De winning vindt plaats door middel van natuurlijke stroming door de aanwezige druk in de 
aardgasput. De reservoir prestaties worden gemonitord door: 

• Regelmatige druk metingen; 

• Water, condensaat en aardgas productie metingen. 
 
Deze metingen kunnen onder andere aangeven hoe de doorstroombaarheid van het aardgas 
in het reservoir verloopt. Mocht deze doorstroombaarheid tijdelijk gehinderd worden, dan kan 
dit veroorzaakt worden door de aanwezigheid van basische componenten in het gesteente, 
welke dan geneutraliseerd moeten worden. Dit wordt gedaan door de formatie in contact te 
brengen met een zure oplossing wat een routinematige activiteit is die met grote regelmaat en 
wereldwijd in de olie en aardgas industrie toegepast wordt. Dit wordt zuurbehandeling 
genoemd. 
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Mw 35 lid 
1a 
Mw 35 lid 
1d 
Mb 24 lid 
1a 

B5.3) Omvang winning (hoeveelheden per voorkomen/per jaar) 
 

De productieprofielen van het Diever aardgasvoorkomen zijn hieronder weergegeven, in een 
figuur en een tabel. Dit is de productie van het aardgas uit het Slochteren en uit het Akkrum 
deel van de Rotliegend formatie. De onderstaande grafiek laat een lage (L), midden (M) en 
hoge (H) schatting voor de te verwachten hoeveelheden zien. Aangezien beide zones na 
elkaar worden geproduceerd, zijn per scenario (L,M,H) 2 pieken te zien, eerst als het 
Slochteren in productie komt, en na een paar jaar nog een als de Akkrum laag in productie 
komt. 
Later in het leven van de put kan ervoor gekozen worden om de zones tegelijkertijd te 
produceren om zo het economisch leven van de put te verlengen. In onderstaande tabel en 
grafiek is ervan uitgegaan dat het Slochteren en het Akkrum deel afzonderlijk na elkaar 
worden geproduceerd.  De verwachte totale productieduur is circa 10 jaar. 
De productie filosofie zal mede bepaald worden aan de hand van datgene wat vergund is in de 
omgevingsvergunning en de totale daadwerkelijke winning zal deze grenzen niet 
overschrijden. De put is voorzien van een smoorstuk (reduceerklep) waarmee de productie 
verhoogd en verlaagd kan worden. 
 

 
 

Jaar 

Productie in miljoen Nm3 

uitgesplitst per jaar  

L M  H 

1 199 206 206 

2 45 150 216 

3 223 53 132 

4 48 241 68 

5  156 13 

6  71 331 

7  11 202 

8   122 

9   54 

10   19 

11    

Totaal 515 888 1360 
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 B5.4) Duur van de winning (per voorkomen) 
 

Winning van het Diever aardgasvoorkomen is gepland in 2016 van start te gaan en de 
verwachte einddatum van de winning is 2025, afhankelijk van het reservoir gedrag. Het 
gedrag van het reservoir is moeilijk te voorspellen naarmate de drukken lager worden. Ook de 
eigenschappen van een eventuele aquifer zullen invloed op de productie hebben, terwijl de nu 
beschikbaar data weinig tot geen informatie over de aanwezigheid en eigenschappen van de 
aquifer geeft. 
 
De productie zal worden gestopt als de totale productiekosten de productie opbrengsten 
zullen overstijgen. Einde van de productie zou eerder of later kunnen plaatsvinden als gevolg 
van onverwachte technische, geologische, geofysische of andere oorzaken.  

 
Mb 24 
lid 1i 

B6) Stoffen die jaarlijks worden mee geproduceerd 
 
Met het aardgas worden water en aardgas condensaat mee geproduceerd. In de tabel 
hieronder is een inschatting gemaakt van de mee geproduceerde hoeveelheden.  

 

Mee geproduceerde stoffen  

  Slochteren Akkrum 

Water productie Max 90 m
3
/d Max 90 m

3
/d 

Aardgascondensaat ca. 15 m
3
/d ca. 15 m

3
/d 

  
Mb 24 
lid 1i 

B7) Eigen gebruik bij winning 
 
Het is niet voorzien dat geproduceerd aardgas wordt aangewend voor eigen gebruik. 
  

Mb 24 
lid 1j 

B8) Jaarlijks bij winning afgeblazen/afgefakkelde koolwaterstoffen 
 
De hoeveelheid afgefakkeld en afgeblazen aardgas is marginaal en beperkt zich tot 
hoeveelheden die verloren gaan bij het druk-vrij maken van het systeem in verband met 
onderhoud- en inspectiewerkzaamheden. 
 

Mb 24 
lid 1k 

B9) Jaarlijks bij winning in de ondergrond terug te brengen delfstoffen en andere stoffen 
 
Het op de locatie afgescheiden formatiewater wordt per vrachtauto afgevoerd naar een 
erkende be- of verwerker. Het meegeproduceerde aardgascondensaat wordt samen met het 
geproduceerde aardgas via de ondergrondse aardgastransportleiding getransporteerd naar 
de aardgasbehandelingsinstallatie te Garijp. 
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 C). Gegevens inzake bodembeweging als gevolg van de winning van 
koolwaterstoffen. 

(Alleen in te vullen voor winningsplannen voor voorkomens gelegen aan de landszijde van de 3 
zeemijlzone). 
 
Bodembeweging 
 
Aardgas zit op ongeveer 2 kilometer diepte onder druk in een poreuze gesteentelaag, zoals 
bijvoorbeeld zandsteen- of carbonaatlagen. Het reservoir wordt afgesloten door een niet-doorlatend 
gesteente, bijvoorbeeld een kleisteen of steenzout.  
Met bodembeweging wordt in het kader van de Mijnbouwwet bodemdaling en bodemtrilling bedoeld. 
Beide worden hieronder toegelicht. 
 

 
Bodemdaling 
 
Bij onttrekking van aardgas daalt de druk in de poriën van het reservoirgesteente. De bovenliggende 
lagen oefenen door hun gewicht een druk uit op het aardgasreservoir. Het daarin aanwezige aardgas 
levert de tegendruk. Door aardgasproductie neemt deze tegendruk geleidelijk af en wordt het 
aardgashoudende gesteente langzaam samengedrukt. Dit heet compactie en kan leiden tot 
bodembeweging. De mate van deze compactie hangt af van een groot aantal factoren zoals de 
materiaaleigenschappen van het reservoirgesteente, de grootte van de drukdaling en de dikte van het 
reservoir. De mate waarin deze compactie aan de oppervlakte waarneembaar is in de vorm van 
bodemdaling op maaiveld, is onder meer afhankelijk van de diepte en de omvang van het veld. 
De daling manifesteert zich in de vorm van een platte schotel. Deze bodemdalings-schotel beslaat 
een grotere oppervlakte dan het veld zelf. 
 
Bodemtrilling 
 
De aardbevingen die worden veroorzaakt door de aardgas- en oliewinning zijn kunstmatig en worden 
geïnduceerde bevingen genoemd om aan te geven dat ze door menselijk handelen zijn veroorzaakt. 
Een typisch kenmerk van door aardgas- en oliewinning veroorzaakte aardbevingen is de ondiepe 
ligging van het zogeheten hypocentrum op enkele kilometers. Dit is een logisch gevolg van het feit 
dat deze trillingen ontstaan door bewegingen langs de breukvlakken in of nabij aardgasreservoirs. 
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C1) Type bodembeweging 

 bodemdaling 
 

 bodemtrilling 
 

  
Mb 
24 
lid 
1m 

C2.1) Bodemdaling contouren (uiteindelijk verwachte mate van bodemdaling)  
 
Gebaseerd op beschikbare gegevens van de diepe ondergrond en het productiescenario zoals 
beschreven in B5 van dit winningsplan is een prognose opgesteld voor de bodemdaling ten 
gevolge van de voorgenomen winning van het Diever aardgasvoorkomen. 
De volgende parameters zijn gebruikt voor de bodemdaling berekeningen: 
 

Input parameters 

Reservoir gedeelte: Slochteren Akkrum        

Begindruk 238 237  [bar]    

Einddruk 15 15  [bar]    

Poisson’s Ratio 0.25 0.25  [-]    

Diepte 2079 2058  [m]    

Samendrukbaarheid 

gesteente 
5 *10

-6
 5 *10

-6
  [1/bar]    

Dikte 15.4 18.4  [m]    

Diepte rigid basement
*
 1.05x2079=2183 1.05x2058=2161  [m]   

 

De parameters zijn specifiek voor de hier geproduceerde lagen, en waar mogelijk gebaseerd op 
eerdere bodemdalingservaringen van vergelijkbare velden. Zoals hierboven uitgelegd staat, 
vertaalt compactie zich in bodemdaling. Het rigid basement geeft aan dat onder deze diepte, geen 
compactie meer optreed naar beneden toe, en alleen nog naar boven toe. Het moet gezien 
worden als een rigide ondergrond waaronder het gesteente niet meer vervormt als gevolg van de 
compactie. In de praktijk wordt 1.05 genomen voor Rotliegend en Zechstein reservoirs, en 1.2 
voor Vlieland (met uitzondering van bijvoorbeeld Zuidwal, waar een de Vlieland op een vulkaan 
rust. We vermoeden dat dit gezien deze geologische setting een juiste benadering voor het rigid 
basement. 
 
Deze parameters, gecombineerd met de waarschijnlijke vorm van het Diever aardgasvoorkomen, 
zijn ingevoerd in de Geertsma/van Opstal methodiek (The effect of Base-Rock Rigidity on 
Subsidence due to Reservoir Compaction) en maakt gebruik van een MATLAB routine die de 
daadwerkelijke vorm van het veld meeneemt (als een polygoon). Deze methodiek is door het 
bevoegd gezag een geaccepteerde methode om bodemdaling als gevolg van aardgaswinning te 
voorspellen. 

 
Het raster dat gebruikt is voor de berekeningen is een 200x200 meter raster met de volgende 
coördinaten: (RD): 

X: 200000 – 230000 
Y: 530000 – 560000 

 
De bodemdaling veroorzaakt door aardgaswinning uit het Diever aardgasvoorkomen zal minder 
dan 2 centimeter bedragen in het diepste punt van de bodemdalingskom. Naar de randen toe zal 
deze bodemdaling afnemen tot 0cm op de randen van de kom. Dit is de gecombineerde 
bodemdaling ten gevolge van productie uit de Slochteren en Akkrum delen tezamen en strekt zich 
uit over de gehele periode van winning van circa 10 jaar. Er is geen kaart gegeven aangezien 
bodemdaling onder de 2 centimeter zo minimaal is dat deze geringer is dan de onzekerheid in de 
berekeningen en de metingen.  
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C2.2) Verloop bodemdaling in tijd en onzekerheid 
 
Er zijn onzekerheden in de vorm van het veld, en in de bovenstaande parameters, onder andere 
in de samendrukbaarheid van het gesteente. Als we een +/- 50% onzekerheidsmarge hierin 
aannemen in de voorspelling, ligt de maximale verwachte bodemdaling onder de 2 centimeter. De 
bodemdaling is dus beperkt. 
 
De verwachte einddatum van productie is 2025. 
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C3) Risicoanalyse bodemtrilling 

C.3.1 Algemeen kader 
Bodemtrilling kan veroorzaakt worden door verschillende processen gedurende de productie 
cyclus van een veld. Aangezien in het Diever aardgasvoorkomen noch (water) injectie, noch 
‘fracking’ is voorzien, zal de risicoanalyse zich richten op depletie-gerelateerde seismiciteit 
(seismiciteit als gevolg van drukdaling in het veld). 
 
Zoals boven vermeld, zal er in de toekomst mogelijk zuurbehandeling worden uitgevoerd. De 
kans op eventuele bodembeweging als gevolg van een kortdurende zuurbehandeling is 
verwaarloosbaar. Het gaat hier om het gebruik van zeer kleine vloeistofhoeveelheden in 
vergelijking tot het gehele reservoir. Het is een activiteit die met grote regelmaat en wereldwijd in 
de olie en aardgas industrie toegepast wordt en voor zover bekend zijn dergelijke gevolgen nog 
nooit gerapporteerd. 
 
Om het depletie-gerelateerde seismisch risicoprofiel vast te stellen, is een risico analyse 
uitgevoerd voor het Diever aardgasvoorkomen volgens een getrapt model welke bestaat uit drie 
stappen, zoals weergegeven in onderstaande figuur. Op basis van de uitkomsten van de 
verschillende individuele stappen worden vervolgstappen genomen. 

 

 

Niveau 1: Screening Potentieel 
In deze stap wordt het potentiele vermogen van het aardgasveld om bodemtrillingen te genereren 
bepaald. Dit potentiele vermogen wordt bepaald aan de hand van de correlatie die is opgesteld in 
de studie “Deterministische Hazard Analyse voor Geïnduceerde Seismiciteit in Nederland” [TNO-
rapport NITG 04-171-C]. 
Voor velden welke op basis van deze initiële analyse een verwaarloosbare kans hebben om 
bodemtrillingen te genereren, is het niet noodzakelijk om aansluitende niveaus 2 en 3 te 
doorlopen. 
Indien de kans op een geïnduceerde bodemtrilling niet verwaarloosbaar is, zullen er aanvullende 
berekeningen worden uitgevoerd om de maximaal mogelijke sterkte van een potentiele 
geïnduceerde bodemtrilling te kunnen bepalen. Als de maximaal mogelijke sterkte (seismisch 
moment, M) van een potentiele geïnduceerde bodemtrilling boven de 2.5 ligt dan zal de risico 
analyse verder worden uitgebreid met de risico matrix (niveau 2). 
 
 

Niveau 1

Screening 

Potentieel

Niveau 2

Risico Matrix

Niveau 3

Kwantitatieve 

Risico Analyse

Overig

I

III

II

I

Monitoring

Uitgebreide 

Monitoring
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Niveau 2: Risico Matrix 
In deze stap wordt op basis van een matrix benadering het risico ten gevolge van geïnduceerde 
bodemtrillingen verder gekwalificeerd, waarbij ook de gevolgen van een eventuele trilling 
meegenomen worden. 
De ingeschatte risico-Categorie (I, II, III) bepaalt of er aanvullende monitoringsverplichtingen of 
maatregelen moeten worden genomen met betrekking tot de productie uit het aardgasvoorkomen. 
In Categorie I is monitoring met het KNMI netwerk afdoende. In Categorie II moet er nader 
gemonitord worden, en moet er een beheersplan zijn. In Categorie 3 is een verdere analyse op 
Niveau 3 nodig. 
 
Niveau 3: Kwantitatieve Risico Analyse 
Er zal een aanvullende kwantitatieve risico analyse worden uitgevoerd in het geval dat een 
aardgasvoorkomen op basis van de risico matrix als Categorie III wordt gekwalificeerd. 

C 3.2 Risico Analyse Diever aardgasvoorkomen: 

Niveau 1: Screening Potentieel 

De studie “Deterministische Hazard Analyse voor Geïnduceerde Seismiciteit in Nederland” [TNO-

rapport 2012 R10198] gebruikt gegevens over seismiciteit (bron: www.knmi.nl), drukdata en 
eigenschappen van de verschillende aardgasvoorkomens. Aan de hand van de volgende 
parameters van een olie- of aardgasvoorkomen wordt aan de hand van de volgende formules de 
kans bepaald dat zich, op enig moment gedurende de productie van een aardgasvoorkomen, een 
bodemtrilling voordoet: 
  

DP/Pini = de ratio van drukval (DP) en initiële druk (Pini) in het reservoir; 
E = de verhouding tussen de Young’s moduli (stijfheidsmoduli) van de ‘overburden’ -en het reservoirgesteente 
 
 
 
 
 
Parameter B wordt gedefinieerd door de volgende vergelijking: 
 

 
                                                                          
    

 
lb = De totale breuklengte van de intra reservoir breuken en de randbreuken van het voorkomen in meters; 
h = De maximale dikte van de gaskolom van het voorkomen in meters; 
A = De oppervlakte van het voorkomen gemeten binnen de GWC dieptecontour (in vierkante meters); 

 
De keuze van deze parameters volgt uit een analyse waarbij een statistisch significante correlatie 
is aangetoond tussen deze specifieke parameters en historische trillingen in Nederlandse 
gasvelden (anders dan Groningen). Die correlatie wordt geïmplementeerd door de velden in een 
aantal kans-klassen in te delen. Die worden hieronder weergegeven (met Ph de kans op beven 
van het olie-gasvoorkomen): 
 

Reeds bevende aardgasvoorkomen 

DP/Pini ≥ 28%  

 

B > 0,86 en E ≥ 1,34: Ph = 0.42 ± 0.08  

B > 0,86 en 1,01 ≤ E ≤ 1,33: Ph = 0.19 ± 0.05  

B < 0,86 en/of E < 1,01: verwaarloosbare kans  

DP/Pini < 28%  Verwaarloosbare kans  

 
De uitkomst van deze berekening is dat de kans op beven als gevolg van de productie uit het 
Diever aardgasvoorkomen in de 42% categorie valt. De maximaal mogelijke sterkte blijkt boven 
de 2.5 te liggen, waardoor een Niveau-2 analyse nodig is. 
 
Drukval 
De grenswaarde voor de drukval als gevolg van aardgaswinning waaronder geen geïnduceerde 
bodemtrillingen worden verwacht, is 28% van de initiële reservoir druk. De verwachte druk 
uitputting van het Diever – Slochteren member is boven de grenswaarde van 28%. Hetzelfde 
geldt voor het Akkrum reservoir. 
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 E-factor 
De schatting voor de E-factor is gebaseerd op metingen in o.a. de GSB-01 put op de 
mijnbouwlocatie nabij Geesbrug en WIT-03 putten op de mijnbouwlocatie nabij Witten, en is 
uitgewerkt in de onderstaande tabel: 
 

  Vp[m/s] Vs [m/s] 
Dichtheid  

[kg/m3] 
E [GPa] 

E-

verhouding 

Seal (ZE) 5934 3261 2905 50.449 
1.61 

Reservoir (RO) 4612 2937 2476 31.371 

 
De waarden voor de Young’s modulus zijn gecorrigeerd van dynamisch naar statisch. 
 
B-factor 

Totale breuklengte [m] 9000 

Max. dikte aardgasvoorkomen (bruto tot de 

onderkant van het producerend Slochteren, 

gecombineerd) 

[m] 41 

Oppervlakte aardgasvoorkomen (GWC contour) [km
2
] 2.58 

B-factor [-] 2.11 

 

Mmax 

Lengte langste breuk [m] 4400 

Hoogte langste breuk [m] 41 

Poisson verhouding reservoir [-] 0.16 

Mmax 'Breukgeometrie' [-] 2.53 

      

Mmax 'Energiebalans/Compactie' [-] 2.76 

 

Er is vanuit gegaan dat de verhouding tussen de lengte van een bewegend breukdeel en de 
reservoir hoogte hoogstens 20:1 kan zijn. 
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Niveau 2 – Risico Matrix 

Een analyse van de gevolgen van een mogelijke bodemtrilling in het Diever aardgasvoorkomen 
leidt tot een indeling van het veld in de Categorie I, zoals de grafiek hieronder duidelijk maakt. 
Deze indeling is een resultaat van de uitkomsten van de analyse die wordt weergegeven in de 
tabellen op de volgende pagina. 

Dit betekent dat de kans op een trilling met significante schade zeer klein is. Zoals boven 
uiteengezet is, is voor een categorie I indeling een veld monitoring met het huidige KNMI netwerk 
afdoende. 

 

De seismische analyse is gebaseerd op de tabellen en gegevens op de volgende pagina’s. Deze 
gegevens zijn onder andere afkomstig van www.risicokaart.nl. 
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 Tabel 1 Overzicht van ondergrond-factoren. De ondergronds-score wordt berekend door de individuele scores op te tellen, en het totaal te delen 
door 14 (wat de maximale score is van deze tabel), en geplot op de x-as van bovenstaande figuur. De gele cellen zijn bepaald 
voor het Diever aardgasvoorkomen. 

Score DHAIS M 
Ligging 

voorkomen 
Opslingering 

5   
Alle methodes > 

4.5 
    

4 

Bevend veld; > 5 

bevingen per jaar 

van M > 1.5 

1 methode > 4.5 

en/of alle 

methodes 4.1-4.5 

    

3 

Bevend veld; < 5 

bevingen per jaar 

van M > 1.5 

1 methode 4.1-4.5 

en/of alle 

methodes 3.6-4.0 

  

>60% slappe grond (Vs,30 =< 200m/s) en/of >30% grondsoort 

die extra gevoelig zijn voor amplificatie, zoals veenlagen 

dikker van 3m en slappe veenlagen met een dikte van 1m-3m 

gelegen op een stijve ondergrond. 

2 

p = 42% of 

bevend veld M < 

1.5 

1 methode 3.6-4.0 

en/of alle 

methodes 3.1-3.5 

Boven de lijn 

Amsterdam-

Arnhem 

30-60% slappe grond (Vs,30 =< 200m/s) en/of 15-30% 

grondsoort die extra gevoelig zijn voor amplificatie, zoals 

veenlagen dikker dan 3m en slappe veenlagen met een dikte 

van 1m-3m gelegen op een stijve ondergrond. 

1 p = 19% 

1 methode 3.1-3.5 

en/of alle 

methodes 2.6-3.0 

  

10-30% slappe grond (Vs,30 =< 200m/s) en/of 5-15% 

grondsoort die extra gevoelig zijn voor amplificatie, zoals 

veenlagen dikker dan 3m en slappe veenlagen met een dikte 

van 1m-3m gelegen op een stijve ondergrond. 

0   

1 methode 2.6-3.0 

en/of alle 

methodes <= 2.5 

Onder de lijn 

Amsterdam-

Arnhem 

<10 % slappe grond (Vs,30 =< 200m/s) en/of < 5% grondsoort 

die extra gevoelig zijn voor amplificatie, zoals veenlagen 

dikker van 3m en slappe veenlagen met een dikte van 1m-3m 

gelegen op een stijve ondergrond. 

Uit tabel 1 komt een score van 5 naar voren. Deze gedeeld door 14 heft een score van x=0,357 als uitkomst. 
Uit tabel 2 komt een score van 5 naar voren. Deze score gedeeld door 16 heeft een score van y=0,3125  tot 
gevolg. Deze uitkomsten zijn tegen elkaar uitgezet in bovenstaande figuur door middel van de blauwe punt. 
Hieruit komt een indeling in de categorie I naar voren. 

Tabel 2 Overzicht van oppervlakte-factoren. De ondergronds-score wordt berekend door de individuele scores op te tellen, en het totaal te 
delen door 16 (wat de maximale score is van deze tabel). Daarna wordt het getal geplot op de y-as van bovenstaande figuur. Zie de kaarten 
hieronder voor de brongegevens. De gele cellen zijn bepaald voor het Diever aardgasvoorkomen. 

Score 
Bevolkings-dichtheid 

(zie figuur 4) 

Industriele 

inrichtingen 

(zie figuur 1)  

Speciale gebouwen en vitale 

infrastructuur 

(zie figuur 2) 

Dijken 

(zie figuur 3) 

4 >2500 inwoners/km2 
Meerdere direct 

boven het veld 

Meerder ziekenhuizen en/of 

energievoorzieningen direct 

boven het veld 

Primaire dijken boven 

het veld 

3 

1000-2500 en/of 500-1000 met 

wijken bestaande uit 

flats/appartementencomplexen 

binnen 5 km rond het veld 

1 boven het veld 

en/of meerdere 

binnen 5 km rond 

het veld. 

1 ziekenhuis en/of 

energievoorziening direct 

boven het veld of meerdere 

binnen 5 km rond het veld. 

Meerdere scholen, tehuizen 

en/of publieksgebouwen 

direct boven het veld 

Primaire dijken binnen 

5 km rond 

het veld en/of 

secundaire dijken 

boven het veld 

2 

500-1000 en/of 250-500 met 

wijken bestaande uit 

flats/appartementencomplexen 

binnen 5 km rond het veld 

1 binnen 5 km 

rond het veld. 

1 school, tehuis en/of 

publieksgebouw boven het 

veld of meerdere binnen 5 

km rond het veld. 

Secundaire dijken 

binnen 5 km 

rond het veld 

1 

250-500 en/of <250 met wijken 

bestaande uit 

flats/appartementencomplexen 

binnen 5 km rond het veld 

  

1 school, tehuis en/of 

publieksgebouw binnen 5 km 

rond het veld. 

  

0 <250 
Geen binnen 5 km 

rond het veld 

Geen boven en/of binnen 5 

km rond het veld 

Geen dijken binnen 5 

km rond 

het veld 
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Figuur 1 Overzicht van ‘Industriële inrichtingen’ rond het Diever veld (bron: risicokaart.nl). De rode cirkel geeft de 5 km  straal 

in die relevant is voor de Seismische Risico Analyse. 

 

 
Figuur 2 Overzicht van dijken (blauwe lijntjes) en ‘Speciale gebouwen’ (scholen= , tehuizen= , overige publieke 

gebouwen= , e.d.) in de omgeving van het Diever veld. (bron: risicokaart.nl). De rode cirkel geeft de 5 km  
straal in die relevant is voor de SRA. 
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Figuur 3 Grondsoorten in de buurt van het Diever veld (bron: TNO NITG 03-186-C). De rode cirkel geeft de 5 km 

straal in die relevant is voor de SRA. 

 

 
Figuur 4 Bevolkingsdichtheid rond het Diever aardgasvoorkomen (bron: CBS). Groen is < 250 inwoners/km

2
. De 

rode cirkel geeft de 5 km straal in die relevant is voor de SRA. 
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 C 3.3 Monitoring seismische activiteit 
Het monitoren van de seismische activiteit rondom het Diever aardgasvoorkomen zal worden 
gerealiseerd met behulp van het huidige KNMI netwerk. De detectiegrens van trillingen met het 
huidige instrumentarium is ~1.2 (schaal van Richter). De locatie-drempel ligt wat hoger, doordat 
de dichtst bijgelegen stations ten oosten van Diever gelegen zijn, en voldoende nauwkeurig om 
eventuele schadeveroorzakende trillingen te kunnen lokaliseren. 

 

 
 
Figuur 5 Locatie-drempel-magnitude. Fig. 2b uit rapport ‘Monitoring induced seismicity in the North of the Netherlands’ [KNMI 

Rapport WR 2012-03] 
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C4) Omvang en aard van de schade 

C4.1 Algemeen 

C4.2 Schade aan openbare infrastructuur door bodembeweging 

Bodemdaling door aardgas- en oliewinning is een geleidelijk proces; met het oog is de daling niet 
te zien. De maximale helling (maximale bodemdaling in verhouding tot de breedte van de 
infrastructuur) is zeer beperkt. Bodemdaling veroorzaakt meestal geen schade aan wegen omdat 
de daling geleidelijk en gelijkmatig plaatsvindt en in dit geval ook nog eens gering is. Gezien het 
geleidelijk verloop van bodemdaling en de indeling van het Diever aardgasvoorkomen in 
Categorie 1 volgens de seismische risicoanalyse wordt onmiddellijke schade aan de openbare 
infrastructuur als gevolg van winning uit het Diever aardgasvoorkomen niet verwacht. Mocht 
schade optreden dan rust op Vermilion de verplichting die schade te vergoeden. 

C4.3 Schade aan bouwwerken door bodembeweging 

Gezien het geleidelijke verloop van bodemdaling in het algemeen en de zeer geringe mate van de 
zakking die in het specifieke geval van het Diever aardgasvoorkomen te verwachten is, wordt 
geen schade door bodemdaling aan gebouwen verwacht. Onder verwijzing naar datgene wat 
hierboven is uiteengezet acht Vermilion het ontstaan van schade aan gebouwen ten gevolge van 
de productie uit het Diever aardgasvoorkomen zeer klein. 
Mocht schade optreden dan rust op Vermilion de verplichting die schade te vergoeden. 

C4.4 Schade aan natuur en milieu door bodembeweging 

Schadelijke effecten op natuur en milieu door bodemdaling worden op grond van bovenstaande 
eveneens niet verwacht. 
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C5) Maatregelen om bodembeweging te voorkomen / te beperken 
 
Gezien de te verwachten geringe effecten door bodembeweging als gevolg van de 
aardgasproductie en de daarmee gepaard gaande indeling in categorie I voorziet het 
productieproces niet in dergelijke maatregelen anders dan het periodiek monitoren van de 
bodembeweging. 
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C6) Maatregelen die gevolgen van schade door bodembeweging beperken of voorkomen 
 
Gezien de kleine kans op het ontstaan van schade door bodembeweging, veroorzaakt door 
aardgasproductie uit het Diever aardgasvoorkomen, zijn geen aparte maatregelen genomen ter 
voorkoming en/of beperking van zulke schade. In voorkomend geval zal e.e.a. worden 
beoordeeld en afgewikkeld aan de hand van de bestaande procedures en regelingen. 
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