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OnderwerpGasopslagBergermeer/briefTaqaPPP 17-08

Geachteledenvan de Raad,
Met due brief reageeÍ GasalarÍn22op de brief van Taqa dd 25-08-2W9, waarin in een I 2tal puntenvermeendeonjuisthedenin onzeprcsentatievan l7-0Ejl. wordenopgesomd.
In onderstaande12 punten reageren wij op de brief, waarin we een arntal verkeerde
voorstellingen van zakenconstateren,

PRESENTATIEDEEL I
Ad 1.
Het is niet ongebruikelijk eenpresentatiete beginnenmet een symbolischeweergavevaÍl een
belangrijk item. Welnu, in deze presentatievertolkt dit plaatje een gevoel van onbehagen
onder (een deel van) de bevolking. Men concludeertdat met een RIP procedurede locale
democratieopzij wordt geschovenen is ervan overtuigd dat zich nog ernstiger scenario's
zoudenkunnenvoordoen,zoalsdie in dit plaatjeafgebeeld.
Ad2.
ln een interview van ll mei 2009 met het blad Energeia zegt Paul van Gelder tegen
venlaggever M. Van der Donk, quote: Taqa is momenteel druk in onderhandelingmet
leveranciersdie moetengaanzorgeÍl vooÍ het benodigdekussengas.Wij betalenleveranciers
niet vooÍ dat sas, rrr.ar zij laijgen in ruil voor eendeelkussengaseendeel werkgas.Dat blijkt
een hels karwei; we sprekenhier over 4,3 mrd m3 met eeÍr waardevan 600-700 miljoen
EURO'S. Toch hebben we inmiddels 85% van dat proces afgerond (cursivering door
Gasalarm2)unquote.
Ad 3.
De bagatelliserendeattitude van TAQA werd geïllustreerd in het tweede deel van de
presentatiewaarineentabel uit het TAQA MER Hoofdrapportwerd getoond(Tabel 8.1-2)die
ons ten onrechtetracht gerustte stellen met gegevensdie van toepassingzijn op tectonische
bevingeni.p.v.geïnduceerde
bevingen
PRESENTATIEDEEL II
Ad 4.
Zoals iedereen,die kermisneemt van aardbevingenwee! betekenteen hele m"mitude-eenheid op de schaalvan Richter een factor 30 in energieen niet een factor l0 zoals TAeA
bewcerten, omgekeerd,komt eenfactor 10 in energieniet overeenmet eenvolle magnitudeeenheid.verder is het juist dat TNo op basis van de geometrieuitkomt op 3.9, Dat heeft
echteÍ te maken met het feit dar TNo voor de dimensiesdie uit het togan (1997) rapport
qóryikt (en in 1997was nog niet bekenddat de centralebreuk aanzienlijkverderdoorloopt).
GasalaÍm2heeft de kennisdie met het Horizon rapportbeschikbaarkwam, nl. dat 'the intemal
fault was longer than could be mapped from seismic and, more importantly, shoutd be

completely sealrzgl (TNO rapport 2008, p. 22\ wél consequentin zijn berekeningen
gei'mplementeerd
en komt derhalveuit op eenwaardevan 4.1 op basisvan de geometrie.
In de pÍesentatiewerd overigens aangegevenhoe beperlt de waarde van deze methode
iiberhaupt is (b.v. onzekerheidin de schatting van de shift 6en de waarde van de shear
modulus p), zodat de onzekerheidsmarge
om deze waardevan 4.1 (naar benedenmaar ook
naar boven) groot is - hetgeenin een berekeningdie met veiligheid te makenheeft niet
comfortabelis.
Ad 5.
De grootte van schadeaan gebouwendrukt men uit in Euro's en niet in snelhedenop
fi.mdamenten(die zijn slex,htsoorzakenvan schade).De vertaalslagvan de gegevensuit de
TNO KNMI rappoÍtagevan 2004 naar de concrete potentiële schadeis door TAQA niet
uitgevoerd.Met name zou een meer gedetailleerdestudie zoals die voor het Roswinkelveld
(zie bijv. TNO rapportNITG 04-233-Cvan 15 dec 2004)op zijn
wel heeftplaatsgevonden
plaatszijn, maar wij nodigenTAQA uit dezeleemtealsnogin te vullen. Overigensgeldt ook
voor bovengenoemde
TNO KNMI rapporlagevan 2004dat de Horizon 200ó gegevensop dat
momentnog niet bekendwaren.
Tenslotte is het een misverstandom te concluderendat potentieel optredendebevingen
tijdens, c.q. als gevolg van gasopslagtussende 2.4 en 2.7 zoudenliggen. Deze getallenzijn
gebaseerdop de aannamedat aanhet eindevan de winning in 2006 alle door de softwarevan
TNO berekende slip in werkelijkheid was geëffectueerd. Deze aarmame is niet
gerechwaardigd.Van de totaal berekendeslip van zo'n 13,6cm (scenario1) is eenklein deel
als aardbevingwijgekomen,de rest - zo moetmen in eenveiligheidssnrdieaannemen- is nog
als een hangendebeving aanwezigen iedereactiviteit in het veld kan de hangendebeving
triggeren. De potentiël€ magnitude kan, zoals in de pÍesentatiewerd aangegeven,zelfs
- in de ordevan 4.0 zdn.')
warmeermende (geringe)stabilisatiemeerekent
*) Bij de beoordelingvan de betekenisvan de grootte van de stabilisatiezal, wannecrbij een
hangendebeving van magnitude 3.90 (als rekenvoorbeeld)een stabilisatie op zou treden
overeenkomend
met de door TaQageciteerde
2.7,eenhangende
bevingoverblijvenvan 3.89
(is eengevolgvan het logarithrnischekaraktervan de magnitudeschaal)
Daaromwas de conclusievan het tweededeel van de presentatie:laat om qenoemderecenen
het veld met rust!
Ad ó.
wat de lengtevan de breuk betreftverwijzen we naarha onderad 4 geciteerde.Dat de positie
van de breuk mogelijk enigeonzekerheidbevatis niet van belang,wel de lengteen vooral dat
tussende twee blokken geen gascommunicatiebestaat(zie citaat onder ad 4). Dit is wat
Gasalarm2tijdens de korte nabesprekingreedscomrnuniceerde.
Gasalann2heeft enige tijd geledenbij TAQA het Horizon 2006 rapport opgevraagd.Dat
GasalarÍn2niet op het daaropvolgend aanbodvan TAQA is ingegaanom nÍurxden Haag te
komenen ondertoezicht van TAQA het Horizon rapportin te zien was niet alleen dar zij dit
een unfairc propositie achtte, maar ook dat in het TNo rapport f€itelïk al een uiterst
informatieve samenvattingvan het Horizon 200ó rapport was gegeven (TNO RapporL
paragrlaat
3.2), inclusiefeen goedte vergroten3D afbeeldingvan het breukensysteem.

Ad7.
De twee breukkaarten(één van TNO en íen van Hor2on) zijn door Gasalarm2met goede
precisie aan elkaar gelinked. Doordat de coórdinatenvan de 4 Bergermeerepicentraen een
KNMI) kon de
aantalanderepuntenin het veld exactbekendwaren(bv seismometerposities
KNMI breukkaart (die het KNMI had ontleend aan Logan 1997) ook precies worden
gemappedaan de topografischekaart l9A van Bergen. In de getoondeplaatjes lagen de
epicentravan de Bergermeerbevingendaa ook buiten de bebouwdekom.
Het punt dat door Gasalarm22werd gemaalÍ is dat epicentravalntoekomstigebevingenook
elden op de breuk kunnen liggen (aangeziende breuk doorloopt ook binnen de bebouwde
kom van Bergen)- helaasis het niet mogelijk te voorspellenwaar.
Ad 8.
We willen de eerstezin van dezepangraaf andersgeformuleerdzien en wel als:
'Gasalann2citeerdeeenbelangrijkeconclusieuit het hoofdstukvan Dost en Haak (KNMI) in
in 2007 gepubliceerdeboek 'Geology in the
het bij de Kon. Akademievan Wetenschappen
Netherlands' waarin staat dat bij tectonische bevingen schade begint op te treden bij
magnitude4.5, terwijl bij het tlpe geïnduceerdebevingenin gasveldenin Nederlandschade
begint bij magnitude3.2'
De volgendezin in de brief luidt: Vervolgens presenteerdeGasalarm2een classificatievan
. ..' Dit is geheelonjuist:de classificatiedie
mogelijkeschadeop basisvan de Richterschaal.
even later werd getoondwas die van de EuropeseMacroseismischeSchaal.Deze spreeklin
het geheel niet oveÍ magnitudes,ÍraaÍ over intensiteiten,dat zijn dus de gevolgen. Deze
intensiteitschaalgeeft een classiJicatievan de schade.Zn werd bij de 3.5 beving van 2001 in
het Bergermeerveldde intensiteitsklasseVI vastgesteldaan de hand van de waargenomen
schade.
Het is cruciaal hoe men vanuit eeÍl voor de toekomstberekende(verwachte)magnitudetot
een vertaling komt in termenvan eenverwachteintensiteit.Daawoor gebruikt men eendoor
het KNMI experimenteelvastgestelderelatie (die overigensglote onzekerheidsmarges
kent).
Trouwensook TNO gebruilit dezeKNMI relatie tussenintensiteit en magnitude(waarbij zij
evenwelten onrechtede foutenmargesweglaten(zie TNO 2008,p. l9)).
Dat de KNMI methodejuist is bleek uit de 2001 beving van 3.5 op de schaalvan Richter
waarbij een intensiteit van VI* werd vastgesteld welke men ook op grond van
bovengenoemde
relatie zou verwachten.Aangezienhet epicentrumgunstiggelegenwas, trad
intensiteit VI niet op binnen de bebouwdekom van Bergen,waar bijna overal intensiteit V
heerste. Echteí bleek, zoals tijdens de presentatie werd betoogd, dat er verschillende
meldingenvan scheuren(door en door) in muren werdengerapporteerd(conespondeertmet
intensiteitVD. Dit betekentdat het systeemde gevolgerterder ondersclaÍ danoverschat.
Ad 9. Overde betekenisvande 'stabilisatie'is onderAd 5 voldoendegezegd.
Ad 10.
TNO beveeltop basisvan berekeningenaaneen geidealiseerdmodel, rekeninghoudendmet
de onzekerheidvan de positie van de breukenals gevolg van de beperkie resolutie van de
seismischemeetmethode,een afstandvan de putmond tot de breukenÍurnvatr 2(X)m (TNO
2008rappor! p 82), maarvoegtnog eenbelangrijkewaarschuwingtoe: TNO achtheg evenals
enige indienersvan zienswijzenter zakeniet uitgeslotendat er preferentiëlestromingennaar
de centralebreuk kunnenplaatsvinden door de aanwezigheidvan kleinere,moeilijk meetbare
breukenof door kleine breukendie door thermisch 'fracking' ontstaan(afivijking van het

idealemodel dus).Vandaardat Gasalarm2meentdat hiervoor nog eenextra veiligheidsmarge
van 50 m in achtmoet wordensenomenen eenafstandvrn 250 m noodzakeliikis.
Ad11.
Het niet onbelangrijke punt dat door Gasalarm2werd gemaakt met behekking tot het
opslagplaq (op basiswaarvanhet de minister van EZ het besluit opslagplanBergermeer,ETEM-7087235op 17juli 2007 heeft genomen),betrof het niet betrekkenvan de gegevensdie
met het Horizon 2006 onderzoekbeschikbaarwaren gekomen.De beoordelingvan het plan
door de bevoegdeautoriteiten maar ook door de gemeenten,organisatiesen individuele
burgerskon dus niet goedwordengemaakt.Ook de constateringin bovengenoemdbesluit dat
er geenaanleidingbestondaan te nemendat de wel ingebrachterappoÍtageszijn verouderd
houdt geensteekdaarhet rniddel om dat te constateren,het Horizon rapport,ontbrak.
PRESENTATIEDEEL III
Adt2
Gasalarm2steldein haarpresentatiedat het economischbelangvan het project veel minder is
dan Taqa voorstelt als a//e kosten in het project worden meegerekend.Dus ook kosten van
bevingsschade,kosten van nulmetingen, de schade aan natuuÍ en landschap,eventuele
planschadeen schadeaan de Bergenscheeconomie.En niet te vergeten:de schadeals het
kussengasverlorengaat.
Slotopmerking
De slotopmerkingin de brief doet niet ter zake. Zeer waarschijnlijk zijn deze investeringen
elders in Nederland waar geschiktevelden met acceptahle risico's voorhandenzijn, van
groterbelang dan in het Bergermeerveld.
Wij vertrouwenhiermeeeenbijdrageaaneenweloverwogenen verantwoordemenigs-en
besluitvormingbiÍnen uw grremiumte leveren.

Hoogachtend.
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