OPLEGNOTITIE OVER GEVOLGEN
VAN HET ONTWERPBESLUIT VAN
HET KABINET OP AARDBEVINGEN

AANLEIDING Op vrijdag 17 januari 2014 heeft NAM op vijf productielocaties rond Loppersum de
productie zoveel mogelijk teruggebracht. Aanleiding hiervoor was het voorgenomen kabinetsbesluit over
de toekomst van gaswinning uit het Groningen-gasveld.1 Daarin werd een productiebeperking op deze
vijf locaties tot drie miljard kubieke meters per jaar voorzien. Dit leidde tot de vraag welk effect deze
productiebeperking heeft op de kans op (en sterkte van) aardbevingen in andere gebieden boven het
gasveld. Deze notitie beantwoordt die vraag voor de periode die het ontwerpbesluit van het Kabinet
beslaat (2014-2016) en is gebaseerd op een uitgebreider technisch rapport van NAM.2
Het bovengenoemde rapport van NAM is gebaseerd op de huidige beschikbare kennis, technische
inzichten en marktvraag3. Tegelijkertijd is er een hoge inzet op voortgaand onderzoek naar de relatie
tussen gaswinning en aardbevingen in het Groningen-gasveld. Dit onderzoek kan leiden tot
voortschrijdende inzichten die de resultaten uit het bijgevoegde rapport kunnen beïnvloeden.
CONCLUSIE
Net als in het recente TNO-rapport4 over dit onderwerp,
concludeert ook NAM dat door het ontwerpbesluit van het
Kabinet, tot en met 2016, de opbouw van compactie en
de seismische dreigingsindicator in andere delen van het
gasveld minder toeneemt dan de opbouw van compactie
en de seismische dreigingsindicator rond Loppersum
afneemt, ten opzichte van het ingediende Winningsplan
van NAM.
Compactie (het inklinken van de gashoudende laag in de
ondergrond) zorgt ervoor dat potentiële energie wordt
opgeslagen in de ondergrond. Deze energie kan deels
vrijkomen bij een aardbeving. De toename van de kans
op aardbevingen in het midden en zuidelijk deel van het
gasveld is beperkt omdat de toename van compactie in

dit gebied klein is. Veel meer en zwaardere aardbevingen
in deze delen van het gasveld liggen dan ook niet in de
lijn der verwachting.
Binnen de kaders van het ontwerpbesluit van het Kabinet
en de verwachte marktvraag,3 is er vrijwel geen ruimte om
deze compactie anders te verdelen over het Groningengasveld, bijvoorbeeld door op een andere manier te
1
2

3

4

In dit document ook naar gerefereerd als ‘het gasveld’
NAM 2014, Technical note on: The Impact of the Ministerial
Decision on Groningen Production and Compaction
De marktvraag is gebaseerd op een door Gasterra
opgestelde voorspelling van Groningen-gas verkopen en mag
niet hoger zijn dan de maximale productie zoals die door de
minister is vastgesteld.
TNO 2014, Effecten van verschillende productiescenario’s
op de verdeling van de compactie in het Groningen veld
in de periode 2014 tot en met 2016
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produceren. Dit komt vooral omdat, door de productiebeperking van de vijf productielocaties rond Loppersum,
de productiecapaciteit van het Groningen-gasveld met
ruim 25% is afgenomen. Hierdoor moeten de overige
productielocaties het gehele jaar door meer produceren.
Ruimte voor sterk onderscheidende andere productiestrategieën is er daardoor niet. Onder alle omstandigheden
wordt de productie van het gasveld beperkt tot de gestelde productiebeperkingen in het Kabinetsbesluit.
ACHTERGROND
Op 17 januari 2014 presenteerde minister Kamp van
het ministerie van Economische Zaken het voorgenomen
kabinetsbesluit over de toekomst van gaswinning uit het
Groningen-gasveld. Inmiddels is er een ontwerpbesluit. Dit
ontwerpbesluit werd genomen op basis van 14 onderzoeken, het NAM Winningsplan en rapporten van de toezichthouder (Staatstoezicht op de Mijnen) en de Stuurgroep
die de minister adviseerde.5 Het ontwerpbesluit omvat
een breed pakket aan maatregelen gericht op veiligheid,
leefbaarheid en versterking van de regionale economie.
Ook geeft het ontwerpbesluit twee aanwijzingen over de
beperking van gasproductie uit het Groningen-gasveld:
1. De productie is beperkt tot 42,5 miljard m3 in 2014 en
2015 en tot 40 miljard m3 in 2016
2. De productie uit vijf productielocaties rond Loppersum
wordt in deze jaren beperkt tot 3 miljard m3 per jaar.
Dit wordt zichtbaar in figuur 1.

Direct na aankondiging van het voorgenomen kabinetsbesluit (17 januari 2014) heeft NAM de productie uit de vijf
productielocaties rond Loppersum verminderd, zie figuur 2.
Een minimaal niveau van gasproductie blijft ook op deze
locaties noodzakelijk om in staat te zijn in noodgevallen te
kunnen bijdragen aan de marktvraag.3 Voorbeelden van
noodgevallen zijn extreme koude of storingen op andere productielocaties. Volledig uitschakelen van deze vijf
productielocaties zou betekenen dat deze niet snel genoeg
kunnen bijdragen wanneer dat nodig is.
De minister heeft aan TNO de opdracht gegeven om de
effecten van deze productiebeperking op de compactie
in het gasveld te onderzoeken.6 Dit rapport is bij het
ontwerpbesluit van het Kabinet gepubliceerd.7
De voorliggende notitie is geschreven op basis van een
technisch rapport van NAM8 en geeft een indicatie
van de ontwikkeling in de seismische dreiging voor de
verschillende gebieden boven het Groningen-gasveld

5

6

7

8

http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ez/nieuws/2014/01/
17/minder-gaswinning-versterkingspakket-voor-groningen.html
TNO 2014, Effecten van verschillende productiescenario’s op
de verdeling van de compactie in het Groningen veld in de
periode 2014 tot en met 2016
https://www.rvo.nl/sites/default/files/2014/03/9_
Effecten%20verschillende%20productiescenario_final.pdf
NAM 2014, Technical note on: The Impact of the Ministerial
Decision on Groningen Production and Compaction.

Figuur 1
Het Groningen-gasveld met productielocaties
De vijf productielocaties rond Loppersum waarvan de
productie is beperkt zijn oranje. De grafiek geeft
de productiebeperkingen weer.
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Figuur 3 Marktvraag3 voor gas in de winter
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Figuur 2 Dagelijkse productie uit het Groningengasveld (januari 2014 – maart 2014)
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voor de periode 2014-2016. Als een indicatie voor de
seismische dreiging gebruikt het TNO-rapport het product
van compactie (maat voor de opgeslagen energie door
inklinken van het reservoir) en de verwachte ontwikkeling
voor de partitie coëfficiënt (maat voor de factie van deze
energie die seismisch vrijkomt). In de analyses in het
rapport van NAM wordt de compactie die optreedt bij
het Kabinetsbesluit vergeleken met de compactie die zou
optreden bij het NAM Winningsplan. Ook wordt de ontwikkeling van de door TNO voorgestelde parameter voor
seismische dreiging getoond. Dit geeft een indicatie over
het verschil in seismische dreiging in beide situaties.
GEVOLGEN KABINETSBESLUIT VOOR
OVERIGE PRODUCTIELOCATIES
Het ontwerpbesluit van het Kabinet om de gaswinning
uit de vijf productielocaties rondom Loppersum te
verminderen beperkt de productiecapaciteit van het
Groningen-gasveld met ruim 25%. Dit komt onder meer
omdat de productiecapaciteit van deze vijf productielocaties gemiddeld hoger is dan van de overige productielocaties. De achtergrond hiervan is dat de gashoudende
laag in dit deel van het gasveld veel dikker, poreuzer
en meer doorlaatbaar (permeabel) is dan op andere
plekken. Verder is de capaciteit van het gasveld beperkt
doordat de productie uit de locatie Eemskanaal gekoppeld is aan de vijf productielocaties rond Loppersum. Als
gevolg van de productiebeperking van de vijf productielocaties rond Loppersum, is ook de productie uit de locatie
Eemskanaal teruggebracht. Dit is gedaan om de gaskwaliteit uit de locatie Eemskanaal te kunnen garanderen.
Als gevolg van de afname van de capaciteit moeten de
overige productielocaties meer produceren, ondanks de
productiebeperking tot 42,5 miljard m3 in 2014 en 2015
en tot 40 miljard m3 in 2016. Dit geldt voor zowel de
zomer als in de winter, wanneer alle productielocaties
op volledige capaciteit moeten leveren. Figuur 3 geeft de
marktvraag3 naar Groningen-gas en de capaciteit van het
Groningen-gasveld weer voor een gemiddelde winterdag.
De vraag naar gas op een winterdag kan hoger zijn dan
de beschikbare capaciteit van het gasveld. Dan worden
de ondergrondse gasopslagen ingezet. In de zomermaanden moeten deze gasopslagen gevuld worden
met gas uit het Groningen-gasveld. De productie uit het
Groningen-gasveld is dus mede afhankelijk van de ontwikkeling van de marktvraag3 in de komende jaren. In de
verdere analyses is uitgegaan van een typische verdeling
van de marktvraag3 over een jaar.
Het effect van de twee productiebeperkingen op de productie uit de overige productielocaties (dus zonder de vijf
rond Loppersum) wordt duidelijk in figuur 4. Daarin wordt
de geplande productie uit deze locaties vergeleken met
de gemiddelde productie uit deze locaties in de periode
2010-2013.
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INZETVOLGORDE VAN PRODUCTIELOCATIES
De hoeveelheid gas die per locatie wordt geproduceerd
heeft een (tijdelijk) effect op de gasdruk en de compactie
in de nabije omgeving van die productielocatie. Om die
reden heeft NAM onderzocht of het mogelijk is om
– binnen de productiebeperkingen en de marktvraag3 –
de productie per locatie optimaal te verdelen zodat de
compactie en de seismische dreiging beperkt kan worden.
Om tot een optimale verdeling te komen, worden de
productielocaties gegroepeerd op basis van de eigenschappen van het gasveld (gasdruk en andere ‘reservoir
eigenschappen’). Vervolgens kan worden onderzocht wat
het effect op de gasdruk, compactie en de seismische
dreiging is bij de verschillende inzetvolgorden van deze
groepen van productielocaties. Als een groep van productielocaties vooraan de inzetvolgorde staat, betekent
dat dat deze groep als eerste wordt ingezet om aan de
marktvraag3 te voldoen.
Op basis van de eigenschappen van het gasveld zijn de
volgende vier groepen productielocaties samengesteld
(zie ook figuur 5):

Figuur 5
Bijdragen in procenten van de verschillende
productielocaties aan de totale gasproductie
uit het Groningen-gasveld voor de periode
2014 – 2016 (bij twee verschillende
inzetvolgorden)

1. De Noordgroep
(de vijf productielocaties rond Loppersum)
2. De Centrumgroep
3. De Zuidgroep
4. Eemskanaal omdat hier een speciale kwaliteit gas
wordt gewonnen
Conform het ontwerpbesluit van het Kabinet is de
productie van de Noordgroep beperkt tot maximaal
drie miljard m3 per jaar.
Het gas dat gewonnen wordt op de productielocatie
Eemskanaal heeft een andere calorische waarde dan het
overige Groningen-gas. Daarom moet dit Eemskanaal-gas
worden bijgemengd met gas uit het Groningen-gasveld.
Vanwege de huidige fysieke aansluitingen van deze
productielocatie op de rest van het pijpleidingen netwerk
van NAM, kan dit in de praktijk alleen maar met gas uit
de Noordgroep. Omdat deze groep veel minder mag
produceren, kan ook de productielocatie Eemskanaal nu
minder produceren.
Om bovenstaande redenen bepalen alleen de Centrumgroep en Zuidgroep de mogelijke inzetvolgorden: of de
ene groep wordt als eerste ingezet, of de andere. Voor
die twee inzetvolgorden is berekend hoeveel gas er
geproduceerd wordt door alle groepen in de jaren 20142016. Dit is weergegeven in figuur 5. Zoals eerder opgemerkt, zijn deze scenario’s gebaseerd op een typische
verdeling van de marktvraag.3

‘t Zandt

7%

5%

7%

4%

42%

Leermens

30%
Ten Post

46%

Bierum

59%

Overschild

De Paauwen

Amsweer
Tjuchem

Schaapbulten

Siddeburen

Inzetvolgorde
Zuid

Oudeweg

Inzetvolgorde
Midden

Eemskanaal
Groningen

Slochteren

Groningen-gasveld
De Noordgroep

Eemskanaal

Zuiderveen
Scheemderzwaag
Spitsbergen

De Eeker

Tusschenklappen

De Centrumgroep
De Zuidgroep

Zuiderpolder

Kooipolder

Productie voor de jaren 2014-2016
op basis van het kabinetsbesluit.

4/8

DELTA P (HM - WIPLA13_2017)

Eemshaven

Uithuizen

Huizinge
Loppersum

Appingedam

Delfzijl

Bedum
Ten Boer

Slochteren
Groningen

Scheemda
Hoogezand
-Sappemeer

GEVOLGEN VOOR GASDRUK EN COMPACTIE
De ontwikkeling van de gasdruk en compactie tot en
met 2016 bij de twee inzetvolgorden is onderzocht. Dit
kan worden vergeleken met hoe de gasdruk compactie
en seismische dreiging zich zouden hebben ontwikkeld
als het NAM Winningsplan zonder wijzigingen zou zijn
uitgevoerd. In figuur 6 wordt het drukverschil tussen 2013
en 2016 weergegeven bij de verschillende inzetvolgorden. Hieruit wordt duidelijk dat de verschillen in drukontwikkeling over het gasveld klein zijn. Er zijn grotere
verschillen te zien bij vergelijking met het Winningsplan
zoals dat door NAM was ingediend. Opgemerkt moet
worden dat gasdruk in het gasveld zich na enkele jaren
weer vereffent over het hele gasveld.
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Compactie hangt onder meer samen met gasdruk: hoe
hoger de gasdruk in de gashoudende laag, hoe minder
compactie. Compactie (het inklinken van de gashoudende laag in de ondergrond) zorgt ervoor dat potentiële
energie wordt opgeslagen in de ondergrond. Deze
energie kan deels vrijkomen bij een aardbeving. Net als
de gasdruk ontwikkelt de compactie zich tot en met 2016
met weinig verschillen tussen de twee inzetvolgorden. In
figuur 7 wordt dit zichtbaar gemaakt. Omdat de gasdruk
zich pas na enige jaren vereffent over het hele gasveld,
kunnen deze verschillen invloed hebben op de lokale
compactie. Juist deze vertraging in de vereffening geeft
de mogelijkheid om in de komende jaren de compactie
(en dus de opbouw van potentiële energie) anders over
het gasveld te verdelen dan in het NAM Winningsplan.
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Een belangrijke reden waarom de compactie in het
zuiden van het veld in beide scenario’s tot en met 2016
kleine verschillen kent, is omdat de gashoudende laag in
het zuiden van het gasveld minder dik en minder poreus
is in vergelijking met noordelijke delen. Er kan dus ook
minder compactie optreden in dit deel van het gasveld.

INZETVOLGORDE ZUIDGROEP

Vanwege de beperkte verschillen tussen de uitkomsten
van de twee inzetvolgorden, kiest NAM ervoor om de
Centrumgroep prioriteit te geven in de productie van het
gasveld. Hierdoor verloopt de drukontwikkeling in het
gehele gasveld zo geleidelijk mogelijk. Dit kan de kans
op aardbevingen in het gasveld gedurende de komende
drie jaar beperken. Tevens verdeelt deze inzetvolgorde de
geringe toename van de seismische dreiging buiten het
Loppersum gebied, meer gelijkmatig.
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Figuur 6
Het drukverschil tussen 2013 en 1/1/2017
weergegeven bij de twee inzetvolgorden en het
NAM Winningsplan
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COMPACTIE WINNINGSPLAN
2014 – 2017
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COMPACTIE PREFERENTIAL NORTH
2014 – 2017
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COMPACTIE PREFERENTIAL SOUTH
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Figuur 7
Het compactie verschil tussen 2013
en 1/1/2017 weergegeven bij de
verschillende inzetvolgorden
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GEVOLGEN VOOR AARDBEVINGEN
In de vorige paragraaf werd duidelijk dat het onderscheid
tussen de verschillende inzetvolgorden van productieclusters voor de opbouw van compactie (en dus ook de
opbouw van potentiële energie) klein is. Daarmee kan
ook de vraag worden beantwoord over het verschil in
opbouw van compactie (dus potentiële energie) en
seismische dreiging tussen het Winningsplan en het
ontwerpbesluit van het Kabinet.
In vergelijking met het Winningsplan zorgt het ontwerpbesluit van het Kabinet ervoor dat in de komende drie
jaar in het noorden van het Groningen-gasveld de
opbouw van compactie en daarmee de opbouw van
seismische energie, kleiner wordt. Daar tegenover staat
dat de opbouw van seismische energie in het midden en
zuiden van het gasveld licht toeneemt. De verschillende
inzetvolgorden resulteren slechts tot een beperkt verschil.
Deze resultaten zijn gebaseerd op een typische marktvraag3 voor de komende drie jaar.
Er zijn twee redenen waarom de compactie en de seismische dreiging slechts licht toenemen in het zuiden van
het gasveld als gevolg van het ontwerpbesluit:
1. De reservoirlaag is in het zuiden van het veld minder
dik en minder poreus. Hierdoor is bij dezelfde afname
in druk de compactie minder
2. Omdat de compactie in het zuiden minder is, zal ook
een kleiner deel van de opgeslagen energie vrijkomen
in de vorm van aardbevingen. Dit is het gevolg van de

relatie tussen compactie en de partitie coëfficiënt
(de fractie energie door compactie, die seismisch
vrijkomt). Deze partitie coëfficiënt neemt toe met
toenemende compactie. Bij beperkte compactie (opgeslagen energie) is daarnaast het deel van de energie
dat seismisch vrijkomt ook klein
Figuur 8 toont het verschil in de seismische dreiging berekend door NAM op basis van het time-decay compactie
model – volgens de methodologie zoals voorgesteld door
TNO – tussen het NAM Winningsplan en het ontwerp
Kabinetsbesluit. Dit is een indicatie voor mogelijke seismische activiteit (zoals aardbevingen). De onderzekerheid
in de modellen en parameters hebben weinig invloed op
deze uitkomsten.
Deze notitie is gebaseerd op de huidige beschikbare
kennis, inzichten en marktvraag3. De berekeningen zijn
gedaan met de best beschikbare computer modellen
van het Groningen veld en gebruiken verder aannames
voor de dag- en seizoensafhankelijkheid van de vraag
naar Groningen-gas. Zowel het werkelijk gedrag van
het gasveld als de benodigde operationele inzet kunnen
hiervan afwijken. Tegelijkertijd is er een hoge inzet op
voortzetting van het onderzoek naar de relatie tussen
gaswinning en aardbevingen in het Groningen-gasveld.
Dit voortgaand onderzoek kan leiden tot voortschrijdende
inzichten die de resultaten uit het bijgevoegde rapport
kunnen beïnvloeden.

Figuur 8
Afname (groen) en toename
(blauw) van de relatieve
opbouw van de seismische
dreiging tussen het ontwerp
Kabinetsbesluit en het NAM
Winningsplan voor de
periode 2014 – 2017 bij de
inzetvolgorde Centrumgroep
(TNO voorgestelde parameter voor
seismische dreiging. Schaal is
onevenredig voor blauw en groen.)
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