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Onderwerpen:

• olie en gas in Nederland (2012)
• aardbevingen in Groningen
• mijn observaties/aanbevelingen 



Olie en gas in Nederland (2012)

• jaarlijkse gasproductie 76x 109 Nm3 (1.3 million BOE/D)
• staatsinkomsten gas p.j. €10-14 billion
• olieproductie p.j.  1.3 x 106 Sm3

• aantal operators 16
• aantal (onder)aannemers > 600
• aantal werknemers > 10.000 fte’s
• aantal offshore platformen > 150
• aantal onshore installaties > 600
• aantal putten onshore > 3300
• aantal putten offshore > 1800





het gasgebouw



Nederland, gas land (2012)

• s’werelds 9-de gasproducent
• Europa’s grootste gasproducent
• 98% huishoudens aangesloten

• energie bronnen in %
o gas 42%
o olie 39%
o kool 11%
o duurzaam 4%
o nucleair 1%



Aardbevingen in Groningen



Aardbeving bij Huizinge 26 augustus 2012

Na de schok bij Huizinge (vijf jaar terug) kwam de Groningse 
kwestie op de kaart. 
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SodM: advies aan Minister 
over relatie gaswinning en 
aardbevingen in Groningen

(toegenomen kans op bevingen met 
hogere magnitudes in Groningen)

Staatstoezicht op de Mijnen
den Haag, januari 2013

15-06-18
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Aardbevingen Groningen Staatstoezicht op de Mijnen

15-06-18



Aantal en sterkte aardbevingen (1995-2013)



Historie seismiciteit
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Link met productie?
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• zo veel en zo snel als realistisch mogelijk de 
gasproductie reduceren

• er moet een nieuw winningsplan komen, met een 
berekening van het veiligheidsrisico en maatregelen 
om meer en sterkere aardbevingen te voorkomen en 
maatregelen om schade zoveel mogelijk te beperken

• bij 12 mrd m3 per jaar zullen er geen voelbare 
bevingen (>1,5) optreden

Eerste advies SodM: januari 2013



Reactie regering (publiek gemaakt):

• er moet meer studie naar gedaan worden (13 in totaal)
• NAM moet einde jaar nieuw winningsplan inleveren

Reactie regering (niet publiek gemaakt):

• In plaats van minder te produceren gaan we meer produceren (in 
2012 nog 51, in 2013 werd het 54 mrd m3)

NB dit was m.i. een meedogenloos en onverantwoordelijk besluit 
van de top van de toenmalige coalitie (JdJ)
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Groningen seismiciteit: 

• De uitkomsten van de NAM studies voorspellen dat de hoeveelheid energie die 
jaarlijks bij de bevingen vrijkomt de komende jaren alleen nog maar verder zal 
toenemen.

• De afgelopen jaren is er meer energie vrijgekomen dan de modellen 
verwachten.

Winningsplan 2013

15-06-18



17

Seismisch risico 2013-2016 Groepsrisico

Aantal slachtoffers

15-06-18



aanpak risicoanalyse SodM
•internationale standaardmethodiek voor natuurlijke seismiciteit
gebruikt 
•berekeningen beoordeeld door het RIVM:
“Correct uitgevoerd en geven een goed beeld.”

conclusie risicoanalyse SodM
•veiligheidsrisico's zijn hoog, vergelijkbaar met 
overstromingsrisico's
•veiligheidsrisico verlagen door zowél:

beperken van productie waardoor het jaarlijkse aantal en 
de sterkte van de bevingen wordt teruggedrongen 
(oorzaak)
huizen preventief te versterken (gevolg)

SodM: beoordeling winningsplan/seismisch risico



•winningsplan van NAM niet goedkeuren

•noodmaatregel: vijf clusters rondom Loppersum 100% 
sluiten voor tenminste 3 jaar

•nieuw NAM winningsplan op basis van state-of-the-art 
modellen en parameters

•risico’s zorgvuldig en correct doorrekenen voor het hele 
Groninger veld

•beheersing veiligheidsrisico moet belangrijkste factor in 
NAM productiefilosofie worden

•meet- en regelprotocol om seismisch risico binnen 
acceptabele grenzen te krijgen en houden (hand aan de 
kraan) 

Tweede advies van SodM (januari 2014)



•goedkeuring van winningsplan (onder voorwaarden)

•Loppersum clusters:  3 BCM/jaar voor periode van 3 jaar

•gasproductieniveau voor jaren 2014, 2015 en 2016: maximaal 
42.5, 42.5 en 40 mrd m3/jaar

• (NB. 42.5 mrd m3 stond al in het oude winningsplan, dus is 
geen reductie. JdJ) 

•aanpassing winningsplan op basis van afspraken met NAM

•NAM moet op korte termijn de risico’s voor het hele Groninger 
veld zorgvuldig en correct doorrekenen,

•nadruk op versterking van huizen , gebouwen en infrastructuur, 
nieuwe bestuurlijke organisatie (NCG)

besluit regering (begin 2014)



derde advies van SodM 
(december 2014):

concludeert dat er geen 
wetenschappelijke statistische 
onderbouwing is voor mogelijke 
relatie tussen productiesnelheid, 
compactie en aardbevingen, maar 
stelt  toch voor: 
• beperk productie tot 39,4 mrd m3 

per jaar
• realiseer een iets andere verdeling 

van de productie over het veld

NB. dit is absoluut niet in lijn met 
de twee eerdere adviezen, nieuwe 
IG net twee maanden in functie



Onderzoek door OVV (gereed februari 2015)

belangrijkste conclusie:

tot deze nieuwe regering aantrad in oktober 2012 hebben alle 
partijen zitten slapen en pas deze minister is de eerste die 
iets aan de veiligheid doet. 

NB. het besluit van deze regering en deze minister om meer 
te gaan produceren in 2013 is 
niet beoordeeld door OVV !!

Dit rapport was om meerdere redenen een politiek rapport 
en geen integer onderzoeksrapport. (JdJ)



Overzicht van “highlights” tot eind 2017:

• inmiddels al meer dan 100 debatten in de kamer;
• in juni 2015 besluit regering voor 30 mrd m3;
• in november 2015 stelt Raad van State terug te gaan 

naar 27 mrd m3, wordt door regering overgenomen;
• in juni 2016 besluit regering voor 24 mrd m3;
• in april 2017 adviseerde SodM om gezien het aantal 

aardbevingen verder terug te gaan in stappen van 10 %;
• de regering besluit om naar 21,6 mrd m3 te gaan;
• sinds augustus 2012 zijn er zo’n 75000 schademeldingen 

binnen gekomen;
• in 2015 zouden er 3000 huizen worden versterkt en 

vanaf 2016 5000, inmiddels (1 oktober 2017) zijn er 
tussen de 500 en 600 huizen versterkt



Schade afhandeling in Groningen per eind 2017



Brief Shell aan TK



Mijn observaties (februari 2018, na Zeerijpbeving)

• veiligheid voor de Groningers was voor regering minder 
belangrijk dan de financiële aspecten 

• beperken van de schade (versterken huizen) was 
belangrijker dan voorkomen (reductie volumes), maar zelfs 
het versterken is niet goed opgepakt

• op vragen over de hoge productie in 2013 heeft de regering 
nooit duidelijkheid gegeven, ook niet op vragen over de 
leveringszekerheid (veel inconsistente antwoorden ook 
richting TK) 

• het gasgebouw is nog onveranderd
• na 5 jaar is de schadeafhandeling nog niet op orde
• het huidige productieniveau (21,6) veroorzaakt nog steeds 

te veel voelbare aardbevingen



Mijn aanbevelingen (februari 2018) aan minister 
en TK zouden zijn:

• reduceer productie tot 12 mrd m3 per jaar
• stel een parlementaire enquête in naar de 

besluitvorming over de gaswinning in Groningen



Besluit Rutte III, maart 2018:

-in 2022 productieniveau op 12 mrd m3 door:
-verwerving extra stikstofcapaciteit
-omschakeling van (200) grootverbruikers        
-versnelde afbouw van export
-verduurzaming gebouwde omgeving
-nooit meer dan nodig/ door minder vlak winnen

-in 2030 wordt productie
in Groningen gestopt;

-nu bekijken of versterkings-
operatie anders kan;

-dit besluit was gebaseerd op 
een advies van SodM (met
nieuwe IGM).



Kamerdebat 7 juni 2018; mijn observaties JdJ (1)

• minister voorziet snellere reductie van productie;
• nog geen jaar geleden stelde het toenmalige kabinet 

dat verdere reductie absoluut onmogelijk was; 
• de minister houdt een onnavolgbaar verhaal waarom 

de versterking tot 1 juli “on hold” moet;
• met wat voor advies kan de mijnraad op 1 juli komen 

waardoor de versterkingsoperatie heel anders zou 
moeten?

• het is volstrekt onlogisch om de versterkings operaties 
te baseren op NAM modellen, als NCG, SodM, KNMI en 
TNO daar ook toe in staat zijn;

• het is een schande dat er nog maar 600 huizen zijn 
versterkt, na alle beloftes van het vorige kabinet;



Kamerdebat 7 juni 2018; mijn observaties JdJ (2)

• oorspronkelijk was toegezegd dat het niet alleen een 
versterkings operatie zou zijn maar ook een verbeterings
operatie (zonnepanelen, glasvezel e.d.);

• alhoewel de minister zegt dat geld geen rol speelt doet 
het dat natuurlijk wel; als je dan toch al besloten hebt de 
gaswinning over 4 jaar terug te brengen tot een niveau 
waarbij er waarschijnlijk geen voelbare bevingen meer 
zijn, dan kan de vertraging van de versterking heel veel 
geld schelen, zowel voor de staat als voor Shell en 
Exxon;

• de mijnbouwwet geeft de minister vele bevoegdheden tot 
ingrijpen, maatregelen afdwingen, weigeren en intrekken 
van vergunningen e.d. indien er sprake is van mogelijke 
schade, waarom dan die geheime onderhandelingen met 
Shell en Exxon? 





Mijn aanbevelingen aan de minister zouden nu zijn:

1. continueer verdere reductie van de productie;
2. maak nu werkelijk waar wat door het vorige kabinet was 

beloofd t.a.v. versterking en verbetering van huizen, 
gebouwen en infrastructuur (Deltaplan)

3. continueer het stimuleren van duurzame energie en 
energiebesparing

4. stimuleer de gaswinning in Nederland (on- en offshore) als 
alternatief voor import van gas (duurder en veel grotere 
footprint)

NB. bijna 60 jaar gaswinning in Nederland heeft aangetoond 
dat het op een maatschappelijk verantwoorde wijze kan; 
Groningen (sinds 2012) is uitzondering.



Mijn aanbeveling aan de TK zou nu zijn:

1. Na publicatie van het ontwerp besluit start parlementaire 
enquête met o.a. als onderwerpen:

o besluit regering januari 2013 om 54 mrd m3 te produceren;
o overige besluitvorming in periode 2013-2018;
o rol van EZ in maatschap Groningen, in Gasterra en regering;
o invloed van Shell en Exxon op overheid NL;
o rol gasgebouw afgelopen jaren;
o onderzoek door OVV;
o advisering door KNMI, TNO, GTS en SodM;
o maatschappelijke impact van ruim 60 jaar gaswinning.

NB. De meeste enquêtes gingen over zaken die waren afgerond, 
deze enquête zou heel relevant zijn voor de verdere afwikkeling van 
de problemen in Groningen, maar ook voor toekomstige grote 
maatschappelijke problemen, zoals de veiligheid van de mensen 
rondom het steeds verder groeiende Schiphol. 



Dank u wel voor uw aandacht



de herkomst van olie en gas

• in het begin bestond de aardkorst voor 100% uit gestold 
vulkanisch gesteente (graniet/basalt)

• wind, regen, vorst en ijs erodeerden het gesteente en zand, 
zilt en kalk deeltjes werden afgescheiden (sediment)

• de aardkorst bestaat nu nog voor 90 % uit vulkanisch 
gesteente en voor 10 % uit sedimentair gesteente

• op veel plaatsen ligt organisch materiaal (planten of 
plankton) bedekt onder een paar duizend meter sediment



Voorwaarden voor de aanwezigheid van olie/gas



Seismisch onderzoek

methode

resultaten



Het plannen van een put

2D

3D



een artist’impression



drilling rig



the drillstring



the drillstring

drillcollars

stabilisers

drillpipe



toothbits

PDC bits

Diamond bit

Drilling bits



driller and roughnecks around BHA



mudpits

mudpumps



drawworks (winch)

blowout preventers (BOP’s)



drilling mud (boorspoeling): functies

• schoonspoelen van de put en transport van boorgruis
• koelen en smeren van de beitel
• tegendruk voor de druk in de formaties (lagen)
• stabiliseren van de putwand
• creëren van een filtercake op putwand
• beperken van schade (permeabiliteit) aan reservoir



mudpump

hopper agitator centrifuge desilter desander
degasser

shakers

de behandeling van de boorspoeling



schudzeef degasser

desanderdesiltercentrifuge







Perforeren van casing en formatie (reservoir)






