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Ondenrverp: Rapport'Seismiciteit onshore velden Nederland'

Geachte voorzitter/leden,

ln februari 2014 verzocht de provincie Drenthe het Ministerie van Economische Zaken

(EZ) onderzoek te laten doen naar het aardbevingsrisico van gaswinning in Drenthe.

Dit naar aanleiding van de beving in Geelbroek en de situatie in Groningen. Drenthe

vroeg om een onderzoek naar het te verwachten seismische gedrag van de Drentse

gasvelden in het licht van het gedrag van het Groningenveld. De minister van EZ liet

mede naar aanleiding daarvan onderzoek doen naar álle producerende kleine velden

in Nederland.

Het rapport'Seismiciteit onshore velden in Nederland' geeft invulling aan de'metho-
diek voor risicoanalyse omtrent geïnduceerde bevingen door gaswinning'. Het rapport

geeft een overzicht van de risico's ten gevolge van aardbevingen door gaswinning in

de kleine gasvelden in Nederland. Uit het rapport blijkt dat het seismisch risico relatief

laag is. Voor alle kleine gasvelden in Nederland is het'genormeerd seismisch risico'

(0 tot 0,4) veel lager dan dat voor het Groningengasveld (bijna 0,9). Dit geldt ook voor

de gasvelden in Drenthe (0,08 tot 0,36). Op basis van de nog te wijzigen Mijnbouw-

wet, is een seismische risicoanalyse een verplicht onderdeel van gaswinningsplannen

Voor onze (nieuwe) adviesrol bij gaswinningsplannen kunnen wij gebruikmaken van

het rapport bij de beoordeling van die plannen op dit punt.

Het rapport richt zich op het veiligheidsaspect van seismisch risico en niet op schade.

Toch willen wij een reactie geven aan de miníster van EZ over de behandeling van

eventuele schademeldingen. Wij grijpen de publicatie van dit rapport aan om bij de

minister aan te dringen op zorgvuldige behandeling van eventuele schademeldingen.
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Als bijlage treft u onze reactie aan.

De brief van de minister is te raadplegen op de website van de Tweede Kamer der
Staten-Generaal, www.tweedekamer.nlonder Kamerstukken, en de rapporten op het
NL Olie- en Gasportaal www.nlog.nl onder Bodembeweging.

Wij vertrouwen erop dat wij u hiermee voldoende hebben geïnformeerd

Hoogachtend,

Gedeputeerde van Drenthe,

secretaris ( , voorzitter

Bijlage: Brief aan de minister van Economische Zaken
coll.
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Ondenruerp: Seismiciteit onshore gasvelden Nederland

Geachte minister,

Het rapport'Seismiciteit onshore gasvelden Nederland' zond u op 24 juni 2016 naar

de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Het rapport betreft aardbevingsrisico's bij

gaswinning en brengt het kwalitatieve risico in kaart voor alle kleine gasvelden in
Nederland. ln deze brief geven wij u onze reactie hierop.

Naar aanleiding van de aardbevingsproblematiek in Groningen en de aardbeving in

Geelbroek in 2014, verzocht de provincie Drenthe u te onderzoeken wat het te ver-
wachten seismische gedrag van de Drentse gasvelden is, in het licht van het gedrag

van het Groningenveld.

U geeft aan dat het aan de mijnbouwbedrijven is de seismische risicoanalyses

(SRA's) op te stellen in het kader van de winningsplannen, zoals in uw wetsvoorstel

tot wijziging van de Mijnbouwwet is opgenomen. ln dat verband berichten wij u dat het
aangeven van de kans op bevingen en het opnemen van SRA's in winningsplannen
nodig is, maar dat het niet zozeeî gaat om veiligheidsrisico's. Die zijn beperkt, zoals

blijkt uit het rapport. Toch is er risico op schade ten gevolge van bevíngen.

Wij achten het van groot belang dat zorgvuldige behandeling van eventuele schade-

meldingen wordt geborgd. Belanghebbenden moeten kunnen vertrouwen op een goe-

de afhandeling van eventueel voorkomende schade als gevolg van aardbevingen door
gaswinning. Gegarandeerde objectiviteit en onafhankelijkheid zijn daarbij noodzake-

rijk.
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Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

Gedeputeerde van Drenthe,

, secretaris

coll
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