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Geacht College,

Dank voor uw brief van 7 april jl., waarmee u de motie 'fracken-vrij Drenthe'
onder mijn aandacht heeft gebracht. Deze motie is op 3 februari 2016 door
Provinciale Staten van Drenthe aangenomen en hierin spreken de Staten hun
bezorgdheid uit over de onduidelijke gevolgen van fracken bij (schalie)gaswinning
voor milieu/ grondwater en seismische risico's. U schrijft dat Provinciale Staten
hebben besloten dat de provincie Drenthe een'fracken-vrije'provincie is, zolang
er geen duidelijkheid is over de gevolgen van fracken. U dringt erop aan de
onderzoeken naar de gevolgen van fracken nog dit jaar af te ronden en de
resultaten hiervan aan Provinciale Staten te doen toekomen.

Het onderzoek waarop Provinciale Staten doelen is inmiddels afgerond. Op 1

maart 2016 heb ik een rapport van Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) over
fracken aan de Tweede Kamer gestuurd (Kamerstuk 32849, nr.46). Het rappott is
als bijlage bij deze brief gevoegd.

In het rapport van SodM komen de diverse vragen die in de Drentse Staten over
fracken leven aan de orde. Zo wordt uitgelegd wat fracking inhoudt en wat het
verschil is tussen fracken bij schaliegaswinning en fracken bij conventionele
gaswinning. Ook wordt ingegaan op seismische risico's en de manier waarop deze
risico's worden beoordeeld. De conclusie van het rapport is dat - voor zover bij
SodM bekend - als gevolg van fracking in Nederland geen nadelige gevolgen voor
mens en milieu zijn opgetreden.

Op dit moment lopen er van overheidswege geen verdere onderzoeken naar
fracki n ij aardgaswinning. Ik ga er vanuit dat ik met deze brief aan uw verzoek
heb an.

ogachten

H.G.J. Kamp

rnsek.: 21 /¡PR. ?016

No.: ZL I2-o t

e

Minister van Economische ken

Pagina 1 van 1



Staatstoezicht op de Mijnen
Mín lsteríe ua n Ec onomßche Zaken

Resu ltaten inventarisatie fracking
De toepassing van fracking,
de mogelijke consequenties
en de beoordeling daarvan

Februari 2OL6



InzlchtellJk maken van de toepasslng van fracklng, de mogellJke consequentles en de beoo¡dellng daarvan,

Toepassing van fracking
Fracking als bewerkingstechniek bij conventionele gaswinning

Om aardolle en/of aardgas te wlnnen ult de ondergrond dlent een boorgat te worden geboord
naar het ondergrondse reservolr. Tfldens de borlng worden stalen bulzen ln het boorgat lngebracht,
ook wel caslng genoemd, dle aan het gesteente rondom het boorgat wordt vastgehecht met cement,
Het systeem van verbulzlngen, opvoerbuls en sement wordt een put genoemd. De put vormt de
verblndlng tussen de bovengrond en het ondergrondse reservolr. De stromlng door de put verloopt
nlet door de caslng, maar door een opvoerbuls, ook wel tublng genoemd, dle In de put ls aangebracht
en ls verankerd aan de caslng van de put. De tublng vormt hlermee de eerste barrlère (blnnenbuls) en
de aan het omllggende gesteentepakket gecementeerde cðslngs (bultenbulzen) de tweede banlère.
Met deze opbouw van barrlères wordt voorkomen dat er vanult de put stoffen ln het omllggende
gesteentepakket terecht kunnen komen.
Het reservolr ls het gesteente dat koolwaterstoffen (zoals aardolle of aardgas) bevat en geheel

omsloten ls door ondoorlatende gesteentelagen dan wel ondoorlatende geologlsche breuken. De mate
van productlvltelt ult het reservolr, hangt o.a. af van:

- porosltelt van het reservolr;
- permeabllltelt ofwel doorlaatbaarheld van het reservolr; en
- vlscosltelt ofuvel stroperlgheld van de koolwaterstoffen.

In conventlonele reservolrs ls de permeabllltelt van het gesteente veelal afdoende om de
koolwaterstoften te kunnen wlnnen. Daar waar de permeabllltelt ln het reservolr laag ls, zullen de
koolwaterctoffen nlet gemakkelfik door het reservolrgesteente naar de put stromen, waardoor de
koolwatertoffen moellfker te rvlnnen z[n. Dlt ls helemaal het geval ln schalles (een versteende vorm
van klel) waarln schallegas of schalleolle zlt'opEesloten'. Dlt rype reservolrgesteente heeft een heel
dlchte structuur waarln nauwelfks tot geen doorlaatbaarheld ls. Ook kan ln de loop van de wlnnlng de
doorstromlng van het reservolr rond de put vermlnderen, waardoor de koolwaterstoffen moell[ker te
wlnnen worden.

Om de permeabllltelt ln het reservolrgesteente rond de put te verhogen, kan de bewerklngstechnlek
van fracklng worden toegepast. De lndustrle kent twee soorten fracks dle kunnen worden geplaatst, te
weten de "proppant" frack en de "acldo frack. De keuze voor een van de soorten wordt bepaald door
de kara Kerlstleken van h et reservol rgestee nte.

Voor het maken van een'proppant" frack wordt vloelstof onder druk vanaf de bovengrond door de put
naar het reservolrgesteente gebracht totdat er scheurlng ln het reservolrgesteente optreedt,
Aangezlen de put ls voozlen van een beschermende verbulzlng ls het zwakste punt het gesteente ter
hoogte van het reservolr dat wordt blootgesteld aan de verhoogde vloelstofdruk. Op deze posltle vlndt
dan ook de frackscheur plaats. Hlerdoor ontstaan er nleuwe stromlngspaden ln het reservolrgesteente
naar de boorput en verbetert de permeabllltelt, De vloelstof dle wordt toegepast en ln het
reservolrgesteente terecht komt bestaat ult water, zand en chemlcallën. De stromlngspaden dle
tfdens het fracklng ln het resewolr met de vloelstof worden gecreëerd, worden opengehouden door
zandkorrels (proppants). Deze proppants worden met de fracklngvloelstof meegevoerd. De
chemlcallën dle aan de fracklngvloelstof worden toegevoegd, dlenen onder andere om de vloelstof te
verdlkken tot een gel, zodat het zand goed meegevoerd kan worden. "Proppant" fracklng wordt met
name gebrulK om de prodgctie te verbeteren.

BU een "acldo frack wordt gewerkt met een vloelstof op zuurbasls. Deze wordt onder hoge druk vanaf
de bovengrond door de put near het reservolrgesteente gebracht totdat er ook hler een scheur
ontstaat. Doel van de zuurbasls ln de vloelstof ls een chemlsche reactle tussen de zure vloelstof en het
calclum-carbonaat ln het gesteente. Hlerdoor zullen deels opgeloste lagen ln het slecht permeabele

reservolrgesteente ontstaan.waardoor de doorlaatbaarheld verbeterd. Er wordt geen.zand of
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Inzlchteliik maken van de toepasslng van frâcktng, de moget?ke consequendes en de beoordellng daarvan,

"proppant" gebrulkt om de scheuren open te houden. "Acld" fracks worden gebrulkt om zowel de
productlvltelt als de lnJectlvltelt van een put te verbeteren

Het verschll ln aanpak tussen conventlonele reservolrs en schallegesteentes zlt hem ln de hoeveelheld
aan frack'. Zo behoeven conventlonele rèservolrs veelal slechts é?n cf enkele fracklng behandelingen
te ondergaan (afhankel[k van de hoeveelheld aan reservolrlagen ln de put) om een nãtwerk van
stromlngspaden te creëren. Ult schallegesteentes rnet nauwelljks of geen permeabllltelt kan alleen
worden geproduceerd nadat deze ls behandeld met meerdere (rond ãe r0) fracklng behandellngen ln
dezelfde put én ln dezelfde reservolrlaag. Nadat deze zone ts uitgeproduceerd, dteñt weer een n¡eurre
schallezone te worden aangeboord en te worden behandeld methlerdere fracklng behandellngen, Dlt
maakt de wlnnlng ult schalles lntenslever. Daarnaast worden b[ schallegas veel grotere volumãs aan
fracklngvloelstof gebruikt om zo lang mogellke fracks te maken en daalmee ult een zo groot
mogel$ke zone het gas en/of olle te läten toestromen.

Fracklng als bewerklngstechnlek ls een tUdelljke actlvltelt dle, afgezlen van op- en afbouw van het
benodlgde materleel, veelal slechts een dag ln beslag neemt. llãrtoe staan ei op de bovengrondse
locatle enkele tanks waar de fracklngvloelstof ln opgeslagen wordt. Daarnäast staat er b[ een
"proppant" frack een soort mlxer op de locatle om de proppants met de fracklngvloeistofie
vermengen en ziJn er een aantal hogedruk pompen aanwezlg dle de frackingvloelstof ln de put
pompen.

Nadat de pompactlvltelten ln de put voltootd z[n, wordt de put schoongemaakt. De ln de dlepe
ondergrond toegepaste fracklngvloelstofwordt daardoor voor een deel teruggewi:nnen (veelal twee
derde). De achtergebleven vloelstofresten blUven opgesloten ln het reservolr en de chemlcallën breken
grotendeels ofgeheel aftot elementen dle ook van nature voorkomen ln de dlepe ondergrond. De
terug geproduceerde fracklngvloelstoffen worden van de locatles afgevoerd naar en venverkt b!
extern erkende afvalstoffenverwerkers. op zee mogen deze vloelstoffen, mlts ze voldoen aan sir"nge
normerlngen ln lfn met de OSpAR convenUe, ln zee worden geloosd.

Fracklng wordt fn conventlonele reservolrs ln de VS slnds elnd Jaren '40 van de vorlge eeuw
toegepast. In Nederland ls dlt mldden jaren '50 gestart. Vanaf de Jaren '70 van de vãrlge eeuw ls
fracklng een standaard bewerklngstechnlek ln de lnternatlonale olle- en gaslndustrle voor de
ontwlkketlng van reservo:rs met een lage permeabilitelt,
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Inz¡chtel\k maken van de taepasslng van fracklng, de mogelfke consequentles en de beoordeling daarvan.

Mogelij ke consequenties van fracking
Risicoduiding van fracking voor mens en milieu

Fracks kunnen ln potentle rlslco's voor de onder- en bovengrond opleveren waardoor de velllgheld
van mens en mllleu ln gevaar kan komen. Door beheerslng van deze rlslco's kunnen negatleve
gevolgen worden voorkomen. Frackactlvltelten worden door SodM op de volgende vff rlslco's getoetst
vanult het oogpunt van het beschermen van de velllgheld van mens en mllleu:

1. Seiemische risico's
Het proces van fracken gaat over het algemeen alleen gepaard met zeer klelne, nlet voelbare
trllllngen ln de aarde (de sterkte van deze trllllngen ls klelner dan M=0 op de schaal van Rlchter).
Deze zeer klelne trllllngen worden veroozaakt door het ontstaan van de scheur ln het gesteente
en vormen geen velllgheldsrislco voor mens en mllleu. Sterkere, voelbare bevlngen zljn echter nlel
ultgesloten en kunnen optreden wanneer een frack een breuk ln het reservolr raakt. Vla de frack
komt vloelstof onder druk in de breukzone, waardoor de normaalspannlng op het breukvlak wordt
verlaagd (de twee breukvlakken worden als het ware van elkaar gedrukt). Door de verlaglng van
de normaalspannlng wordt beweglng op de breuk makkelflker. Indlen deze breuk door de
spannlngstoestand ln het reservolr al onder spannlng staat kan dlt resulteren ln een geinduceerde
bevlng, Dlt vormt, aftankelfk van de sterkte van de bevlng, de dlepte waarop het reservolr
gelegen ls en de gesteldheld van de ondlepe ondergrond, een potentleel rlslco voor de velllgheld
van mens en mllleu.

2. Intêgfit€lt ven de afsluitende lagen

Boven olle- en gasreservolrs ls een afslultende laag aanwezlg dle gedurende geologlsche tljden
voldoende afslultend ls gebleken om delfstoffen te laten accumuleren. over het algemeen z[n het
slecht permeabele lagen met een dlkte van enlge tlentallen tot honderden meters. Met
conventloneel fracken wordt In een reservolr, ln een beperkt gebled rond het boorgat, een scheur
(frack) gevormd om de toestromlng van gas naãr het boorgat te verbeteren. De frack zal zlch
normaal gesproken ln het reservolr ontwlkkelen waarblj de rlchtlng wordt bepaald door de
spannlngen ln het reservolr. Hlerbf zal de scheur zlch altljd loodrecht op de rlchtlng van de
laa gste horlzontale gesteentespannlng vormen.
Alhoewel het fracklng proces op grote dlepte plaats vlndt en er dus meerdere slecht doorlatende
lagen als barlères aanwezlg z[n, ls het zeer belangrflk dat er zelfs geen enkele drelglng van
verontrelnlglng van grondwater en/of drlnkwater gebleden kan ontstaan. Daarom moet te allen
tfde geborgd worden dat de lntegrltelt van de afslultende laag boven het reservolr nlet wordt
aangetast, d.w.z. de frack mag de afslultende laag nlet beschadlgen. Indlen dlt wel gebeurd zou ln
het ulterste geval gedeeltelflke ultstromlng ln een zone boven het reservolr floss of contalnment')
kunnen optreden.

3. Geochem¡sche lntcra¿tles

Gedurende de frackoperatle wordt een vloelstof ln het reservolr gebracht dle mogelfk nlet
compatlbel ls met de van nature aanwezlge vloelstof en/of het reseruolrgesteente. Hlerdoor
kunnen er geochemlsche reactles optreden, zoals oplosslng van het reservolrgesteente. Katksteen,
maar ook zechsteln (steenzout) kan bfivoorbeeld ln water oplossen waardoor er ondergrondse
holten zouden kunnen ontstaan. Daarnaast kan kalk ln kalksteen ook reageren met bfvoorbeeld
COz, waardoor de lntegrltelt van het reservolrgesteente wordt aangetast. BU een nacld" frack ls dlt
ten deleJulst de bedoellng. Het dlent echter gecontroleerd en slechts ln een zeer beperkt
reservolrgebled te gebeuren, daar anders de lntegrltelt van de afslultende laag ln gevaar kan
komen en er bodemdallng aan het aardoppervlakte kan optreden.
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Inzlchtelf/k maken van de taepassîng van fracklng, de moEelgke consequenties en de beoordellng daa¡van,

{. fntegriteit van de put

Boorgaten worden voorzlen van een geschlkte stalen verbulzlng (caslng), over voldoende afstand
vastgehecht aan het omllggende gesteente met cement en daarna op deugdelljkheld getest. Zo ls
een boorgat opgebouwd ult verschlllende cåslngserles met steeds een klelnere dlameter naarmate
het boorgat de dlepte ln gaat. Op gerlngere dleptes zfln er dus meerdere lagen staal en c€ment.
Op de dlepte van het reservolr ls er nog maär een enkele gecementeerde stalen caslng. De
stromlng door de put verloopt nlet door de caslng, maar door een opvoerbuls, ook wel tublng
genoemd, dle ln de put ls aangebracht en ls verankerd aan de caslng van de put. Het systeem van
verbulzlngen, opvoerbuls en cement wordt een put genoemd. Door de aanwezlgheld van de
opvoerbuls en de stalen verbulzlngen dle aan de bultenkanl zfin voorzlen van cement kan er geen
vloelstof ulttreden ult de put en lndrlngen ln aardlagen boven de doelformatle (het reservolr).
Drlnhrvatervoerende lagen worden beschermd door twee tot vler lagen staal en cement.
Verontrelnlglng van watervoerende lagen langs deze route ls ultgesloten wanneer de lntegrltelt
van de put ls gewaarborgd. Echter, wanneer de lntegrltelt van de put nlet wordt gewaarborgd, kan
er lekkage optreden vanult de put naar de aangrenzende ondergrond en kunnen er rlslco,s
ontslaan ln de vorm van emlssles van formatlewater, koolwaterstoffen en frackvloelstoffen naar
de ondlepte waar ze een potentleel rlslco vormen voor de velllgheld van mens en mllleu,

5. Blootetelling gevaarlfke stoffen

Blj frackactlvltelten wordt gebrulk gemaakt van hulpstoffen ln de vorm van chemlcallën, De
fracklngvloelstof bU een "proppant" frack bestaat ult water en zand met ongeveer 1olo
toevoeglngen. De fracklngvloelstof bl een "ðcld" frack bestaat ult een oplossfng van 15o/o HCl,
waaraan chemlcallën worden toegevoegd om de vloelstofverllezen te mlnlmallseren.

Deze toegevoegde hulpstoffen ln de vorm van chemlcallën maken het frack proces efflclënt. Het
onderctaand over¿lcht bevat een lçarakterlserlng, hun functle en geeft voorbeelden van de
toegepaste chemlcallën :

Karakterlserlng Yoorbeelden van
toagepaste chemlsche
¡toffen

Funct¡ê

Opvulmlddel Zand (proppant) Houdl verbelerde olle
en/of gas toestroom ln
stand

Gel-polymeren Natuurlljke organlsche
macromoleculen (Guar
Gum)

Voor een goed ttansport
van het opvul-mlddel
zand; de vloelstof gaat als
drager fungeren voor het
te plaatsen zand

Gel stablllsatoren Natrlumchlorlde Houdt de qel ln stand
Bloclden Glutarãldehyde Voorkomt groel van

bacter¡ën
Gel brekers Zuren en/of oxldatle-

mlddelen
Verlaagt de vlscosltelt van
de vloelstoffen zodat deze,
na afzettlng van het opvul-
mlddelzánd, terug
geproduceerd kunnen
worden

Cross-llnkerc BoraaEouten Verhoogt de vlscosltelt
zodat meer opvulmlddel ln
de scheuren oevoerd kan
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worden

Zuren Cltroenzuur of mlerenzuur
AzUnzuur
Zoutzuur

Voorkomt neerslagen
(metaaloxlden) en het
oolossen van mlneralen

Fluld-Loss-Addltleven Zandl leem Voorkomt eventuele
verllezen naar het formatle
oesteente

Smeermlddelen Polymeren, poly-acryl-
amlden

Verlaagt de wrljvlng
tfidens het pompen van de
vloelstoffen

Surfactant / Oppervlakte-
spannlngsverlagers

Alcoholethoxylaten Zorgt voor een zo laag
mogel!ke
oppervlaktespann:ng
tussen het gesteente en de
vloelstof, zorgt ervoor dat
de weerstand voor hel
lnpompen en wee.
ultstromen zo gunstlg
mooelllk ls

Zuurgraad (pH)
stablllsatoren

Natriumcarbonaat /
Kallumcarbonaat

Houdt een lulste zuurgraad
ln sland lbufferlno'l

Er ls sprake van zulvere stoffen en mengsels vân stofien, al dan nlet verdund. De hulpstoffen ln de
vorn van chemlcallën z[n gevaarlljke stoffen dle rlslco's of hlnder kunnen veroorzaken voor mens
en mllleu. Het gaat hlerblj om velllgheldsrlslco's (brand, explosle, zuurstofuerdrlnglng),
gezondheldsrlslco's (glftlgheld) en mllleurlslco's (bodem, grond en oppervlaktewater
verontrelnlglng).
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InzlchtellJk maken van de toepasslng van fncklng, de mogeltJke consequentles en de beoordettng daaruan.

B eoordeling van fracking
tVettelijk kadel toezicht en beheersmaatregelen in de praktijk

In dlt onderdeel wordt achtereenvolgens het wettelUk kader rond fracklng gegeven, het
toezlcht daarop en worden de beheersmaatregelen dle de m[nondernemlngen ln de prakt[k
betrachten beschreven.

I. WETTELIJK KADER VAN FRACKING

Het huldlge stelsel van de MInbouwwet, Mflnbouwbeslult en M[nbouwregellng omvat doelstellende
verpllchtlngen en stelt voorschrflvende regels aan de delbtofwínnlng. Fracklng ls als term nog nlet
speclffek oPgenomen ln dlt huldlge stelsel. Het wordt beschouwd als een activltelt ln een put. In de
aankomende wUzlglng van de Mljnbouwwet moet er speclflek ln wlnnlngsplannen worden lngegaan op
fracklng, als een met de wlnnlng verbonden actlvltelt. Overlgens, slnds de eerste frack ln de Jaren
vfftlg van de vorlge eeuw tot aan nu, ls de wet en regelgevlng steeds onderhevlg geweest aan
veranderlngen dle ook een lnvloed hebben op nleuwe verpllchtlngen rondom fracklng, Op dlt moment
rusten er de navolgende verpllchtlngen op fracklng:

EU 1906/2007 ReE¡stratle, beoordeling en Autorisatle van Cbemische stoffen(REAGH)
Slnds 2007 ls de Europese Verordenlng voor het op de markt brengen van chemlsche stoffen van
toepasslng (REACH). REACH ls een geîntegreerd systeem voor de reglstratie, beoordellng, ðutorlsãge
en beperklngen ten äanzlen van chemlsche stoffen.
Voor de reglstratle van een stof moet een volledlg technlsch dossler door dE leverancler worden
overlegd. De regels ten aanzlen van dat dossler staan ln verhoudlng met de rlslco's van de stof.
De reglstratle vlndt plaats b[ ECHA, het Europees Agentschap voor chemlsche stoffen ln Helslnkl.
Nadat de reglstratle heeft plaatsgevonden wordt het product voorzlen van een reglstratlenummer en ls
het op de markt brengen van deze producten toegestaan.

EU 528/2012 Blocldenverordening
De Blocidenverordenlng heeft betrekklng op het ln de handel brengen en gebrulk van bloclden om
mensen, materlalen en/of voorwerpen te beschermen tegen schadelIke organlsmen.
Leveranclers van bloclden moeten hun bfoclde registeren alvorens het op de markt kan worden
gebracht. Deze bloclde moet tevens worden aangemeld blj het College voor de Toelatlng van
Gewasbeschermlngsmlddelen en Bloclden en krfigt daarna een toelaHngsnummer.
Voor de toelatlng moet evenals bU REACH een volledlg technlsch dossler worden overlegd.

OSPAR Conventle
Ofßhore gelden naast de hlerboven bedoelde verpllchtlngen onder de REACH- en Bloclde Verordenlng
ook de aanvullende Europese verpllchtlngen voor gebrulk van m[nbouwhulpstoffen onder het ospAR-
verdrag. Fracklngvloelstoffen vallen ook onder deze verpllchtlngen. Deze OSPAR verpllchïngen z¡n
geimplementeerd ln hoofdsh¡k 9 van de MlJnbouwregellng.
Alle chemlcallën dle offshore worden gebrulkt moeten z[n gereglstreerd. Deze reglstraue van
mfnbouwhulpstoffen ls aanvullend op de verpllchtlngen van REACH en vlndt plaats ln opdracht van
Staatstoezldtt op d€ Mljnen door CEFAS, het (wetenschappel[k) Engelse Centre for Envlronment,
Flsherles & Aquaculture Sclence. Staatstoezlcht op de M[nen ztet toè op de corecte ultvoerlng van
reglstratles en de nalevlng van de voon¡aarden ln de meldlngen en ontheffingen voor gebrullcvan
mInbouwhulpstoffen.
Om een m[nbouwhulpstof te kunnen reglstreren, moeten de elgenschappen van stoffen volgens
voorgeschreven OSPAR protocollen worden overlegd, OSPAR kent dlverse categorleën van stoffen,
lngedeeld op basls van schadelflkheld voor het mllleu. In onthefflngen worden beperklngen gesteld
aan het gebrulk van mfnbouwhulpstoffen. Zo worden beperklngen gesteld aan de te gebrulÈen
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hoeveelheden. Tevens zlJn olle- en gasmaatschapplen verpflcht de gebrulkte chemlcallën contlnu te
"vergroenen" en aan SodM Jaarlflks te rapporteren.
De OSPAR verpllchtlng tot ultfaserlng van het gebrulk van schadelflke chemlcaltën per l Januarl 2017
ls eveneens doorvertaald ln hoofdstuk 9 van de Mfnbouwregeling,

MiJnbouwbesluit - voorkomen van schade¡
Afdellng 5.3 van het Mlnbouwbeslult stelt doelstelfende verpllchtlngen over boorgaten t|dens aanleg,
gebrulk, reparatle en het bulten gebrulk stellen daarvan. Ðeze verpllchtlngen zün onder meer gerlcht
op het nemen van maatregelen ter voorkomlng van schade en het beheersen van delbtoffen ult de
ondergrondse formatles. Schade wordt vla het Mljnbouwbeslult gedeflnieerd als het beschermen van
belangen dle zljn opgenomen ln dê Mfnbouwwet (artlkel 49 lld 2) en komen met name neer op:
. de beschermlng van-de velllgheld
. de beschermlng van het mllleu

' het beperken van schade ten gevolge van beweglng van de aardbodem
r êêñ planmatlg beheer van voorkomens van delfstoffen, aardwarmte en andere natuurl[ke

r[kdommen
Ook verlangt het Munbouwbeslult dlverse soorten van werkprogramma's en dagrapportages t[dens
aanleg, gebrulk, reparatle en het bulten gebrulk stellen van boorgaten.

l,lijnbouwregeling - werkprogramma;
De bovengenoemde afdellng ln het MUnbouwbeslult verwfst naar de verpllchtlng voor een
werkprogramma. De lnhoud vân dlt werkprogramma staat voorgeschreven ln artlkel 8.2.3.1 van de
Mfnbouwregellng waarln de mfinondernemlng de actlvltelten (zoals ook fracklng) ln boorgaten
beschrlft en onderbouwt. Dlt werkprogramma wordt twee weken voorafgaande aan de actlvltelten b[
SodM lngedlend. SodM toetst deze werkprogrammak op de maatregelen dle genomen worden ter
voorkomlng van schade. Zo zal de beschermlng van de velllgheld en het mllleu door SodM worden
getoetst onder meer vla de verpllchtlngen van lld 2f (artlkel 8.2.3.1 Mfnbouwregellng) over de wfze
waarep de lntegrltelt van de put voor en na de dlverse actvltelten wordt zeker gesteld. Een ander
belangrfk mllleubelang wordt getoetst vla lld 2t waarln wordt verlangd een beschrüvlng te geven van
de stoffen (chemlcallën) en hoeveelheden stoffen dle worden geTnJecteerd met een vermeldlng van de
reglstratle en autorlsatle van de stof, waarult blUkt dat wordt voldaan aan de gestelde voorschrlften
ln:
r de EG-verordenlng reglstratle, evaluãtle en autorlsatle van chêmlsche stoffen (EU 1906/2O07¡

REACH);
r de EG-verordenlng lndellng, etlketterlng en verpakklng van stoffen en mengsels; en
. de bloclde verordenlng (EU 828/2012),

Münbouwregellng - da grapportenr
tle mlJnondernemlngen sturen dagelljks zogenaamde dagrapporten aan SodM tfldens aanleg, gebrulk,
reparatle en het bulten gebrulk stellen van boorgaten en zo ook tfdens actlvltelten als fracklng. Ðeze
ochtendrapporten beschrfven onder meer de werkzaamheden van de voorgaande dag, een voorultbllk
naar aanstaande werþaamheden en onvoozlene sltuatles. SodM houdt aan de hand van deze
ochtendrapporten ln de gaten of de actlvltelten velllg en conform het vooraf lngedlende
werkprogramma p:aatsvlnden. Een Inspecteur van SodM ls zodoende dagelflks belast met het volgen
van de werkzaamheden. Artlkel 8,2,2.L van de Mfnbouwregellng regelt de lnhoud en lndlenlng van dlt
dagrapport.

Bc¡lult Algemene Regels llllieu tl$nbouw (BARllll)
Een algemene maatregel van bestuur stelt de verpllchtlng tot het voldoen aan generleke mllleuregels
b[ tfdelflke actlvltelten zoals borlngen en putlnterventles (en dus ook aan fracklng), Het BARMM stelt
maatregelen over emlssles nãar bodem, oppervlaktewater en lucht en begrenst de emlssles van llcht
en geluld dat ten gevolge van de :¡ctlvltelt wordt gegenereerd. Voorts stelt het elsen aan de
beschermlng van de vell¡gheld voor de omgevlng zodat dlt soort t[delltke acUvlte¡ten slechts op
gepåste afstand van gevoellge obJecten (zoals wonlngen, scholen en zlekenhulzen) mogen plaats
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vlnden. De m[nondernemlng stuurt vler weken voorafgaande aan de tfldelljke actlvltelten een zgî.
BARMM meldlng ln aan het Mlnlsterle van EZ. SodM advlseert het Mlnlsterle over de Julstheld en
volledlgheld van de meldlng, Het Mlnlsterle publlceert de meldlng ln de Staatscourant en de
plaatselflke krant van de betreffende gemeente zodat de lokale bewoners kennls kunnen nemen van
de voorgenomen actlvltelten. Tevens ontvangt SodM de rneldlng v.ãn het Mlnlsterle zodat deze ln
SodM's toezlcht en lnspectles kunnen worden meegenomen.

Arbobesluit en Arboregeling - veiligheld en gezondheldsdocument voor werkzaamheden
Naast het stelsel van de Mfinbouwwet bestaan er ook verpllchtlngen met betrekklng tot de
arbeldsomstandlgheden blj de delfstofwinnlng. Zo worden er regels gesteld voor werkgevers en
werknemers om de gezondheld, de velllgheld en het welzfn van werknemers en zelfstandlge
ondernemers te bevorderen. Doel ls om ongevallen en zlekten, veroorzaakt door het werþ te
voorkomen. Het Arbobeslult heeft een gehele afdellng (afdellng 6) gewlJd aan de zgn.
wlnnlngslndustrleën met behulp van borlngen.
Het Arbobeslult verpllcht mijnondernemlngen ln de artlkelen 2,42 en 2,42î om een velllgheld en
gezondheldsdocument (vg-document) op te stellen ln samenspraak met de andere dlenswerlenende
bedrfven. Hlerln worden voor alle actlvltelten die op een mljnbouwlocatle plaab vlnden rlslco's
geidentlflceerd en geëvalueerd. Deze risico-lnventarlsatle en evaluatle ls eveneens op grond van
artlkel 5 van het Arbobeslult verpllcht. Veel aandacht moet daarln worden besteed aan de beheerslng
van velllghelds- en gezondheldsaspecten voor werknemers en omgevlng. Daar waar er bepaalde
b[zondere werkzaamheden plaatsvl:rden stelt de Arboregellng ln artlkel 3.7 dat er een apart
vg-document voor werkzðamheden opgesteld dlent te worden, zo ook voor werþaamheden ln of aan
bestaande putten (zoals fracklng). Dlt type vg-document behandeld nlet alleen de rlslcobeheerslng
maar ook sspecten als samenvyerklng tussen meerdere werkgevers, coördlnðtle, toezlcht en
calamlteltenbeheerslng. De Arboregellng stelt dat dlt document tezamen met het werkprogramma
wordt lngedlend blj SodM. Voorafgaand aan een frackoperatle dlent de operator mlddets het
vg-document en werkplan voor putactlvltelten ter toetslng door SodM aan te tonen dat aan deze
randvoon¡raarden voor het beperken en voorkomen van de rlslco's bU de frackactlvltelt ls voldaan.

Aankomanda wijziging van de t'liJnbouwwet
B[ de Tweede Kamer ls een wetsvoorstel tot wüzlgllg van de Mflnbouwwet lngedlend (34 348, nr. 2).
In dlt wetsvoorstel ls opgenomen dat ln het wlnningsplan ook expllclet moet worden lngegaan op
eventuele bodembeweglng als gevolg van met de wlnnlng verband houdende actlvltelten. Daarbf
wordt prlmalr gedoeld op stlmllatletechnleken om de doorstroombaarheld van het reservolr te
verbeteren. Hlermee ls explldet gemaakt dat alle putactlvltelten dle dlenen ter stlmulatle van de
wlnnlng onder de nleuwe MlJnbouwwet onderdeel worden van het wlnnlngsplan, waaraan lnstemming
van de Mlnlster verbonden is. Bedrljven moeten daarrnee eea algemene beschrfvlng van de rlslco's en
de preventleve en mltlgerende maatregelen ln het wlnnlngsplan opnemen.

In het voorgaande ls het gehele wettelUke reglem geschetst waaraan de actlvltelt van fracklng dlent te
voldoen. SodM houdt b[ de actlvltelt fracklng blnnen haar rol als toezlchthouder de vlnger stevlg aan
de pols onder meer vla de toetslng van de verschlflende wettel¡Jke verpllchtlngen van
werkprogramma, BARMM meldlng en het vg-document voor werkzaamheden. Daarnaâst wordt ledere
mfnondernemlng gevraagd hun voorgenomen plannen op het kantoor van SodM te komen toellchten.
In deze toellchtlng worden de voomame aspecten ult de verschlllende verpllchtlngen, zoals het
werkprogramma en de BARMM meldlng behandeld en getoetst om te vememen welke maatregelen ter
voorkomlng van 'schade' worden genomen. Daar waar nodlg vraagt SodM om verder'hulswerk'
alvorens de wettelüke verpllchtlngen tot geen verdere vragen meer van SodM lelden. Zoals eerder
verrnefd, bewaakt SodM de correcte voortgang van het werkprogramma vla de dagelflkse rapportages
dle SodM onWangt en monltort.
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De vergunnlngaanvragen voor het gebrulk van ahemlcallën dle b[ SodM worden lngedlend, worden
getoetst op Julstheld en volledlgheld maar ook of wordt voldaan aãn Europese - en Natlonale
Wetgevlng. Daarnaast wordt na goedkeurlng van de aanvraag ook tfdens veldlnspectles gelnspecteerd
of wordt voldaan aan nãlevlng van de wettelljke verpllchtlngen en de voorwaarden dle zfin opgenomen
ln de vergunnlng.
SodM betracht slnds de lmplementatle van REACH h 2007 een beleld om de actlvltelt van fracklng op
landlocatles steevast fyslek te gaan lnspecteren. Tjdens deze lnspectle wordt gecontroleerd of men
zlch ook ln de praktljk houdt aan de maatregelen zoals verwoord ln het werkprogramma, de BARlvtM
en het vg-document voor $rerlcaamheden.
SodM voert ook thema-gerlchte lnspectles ult. ln het'Strategle en Programma (S&P) 2012-2016'va¡
SodM ls het lnspectleprcJect'lntegrltelt bestaande putten' opgenomen waarln de m[nondernemlngen
op een ldentleke en sectorbrede wljze worden onderworpen aan een toets op dlverse
velllgheldskrltische onderdelen en beheersmatlge aspecten van ln gebrulk zflnde putten. De lntegr¡telt
van putten behelst het geheel van technlsche, operatlonele en organlsatorlsche maatregelen om het
rislco van ongecontroleerd vrflkomen van ondergrondse stoffen gedurende de levenscyclus van een
put te beheersen, SodM ls ln 2015 gestart met het lnspectleproJect en zal naar veruachtlng ln 2016
zfn voltoold. Hei hu¡dtge lnspectleproject rlcht zlch met name op het bepalen van het naleefgedrag
door de branche van enkele wettelflke verpllchtlngen op het gebled van het zorgsysteem (speclflek de
verankerlng van het Well Integrlty Management Systeem), de monltoring en opvolglng van afwlkende
annulalre drukken, de opvolglng van overlge afrvfklngen van de putlntegrltelt met het oog op het
voorkomen van schade, de perlodleke testen van de ondergrondse putafslulter en het bepalen van het
naleefgedrag van onthefflngen. Na afloop van dlt lnspectleproJect zal SodM bezlen of er een vervolg
lnspectleproJect wordt geformuleerd wãar¡n speclfleke aandachtsgebleden van putlntegrltelt verder
worden ultgedlept.
Mochten er tfdens regullere lnspectles of projectmatlge lnspectles zaken worden geconstateerd dle
nlet worden nageleefd dan zal SodM naar gelang van de zwaarte van de bevlndlngen en overtredlngen
lntervenlëren. Dlt krijgt zljn vorm vla waarschuwlngsbrleven dan wel bestuurlljk of strafrechtelljk
optreden, varlërend van boeterapporten, processen verbaal tot lasten onder dwangsom. Tot dusver
heefr SodM bU fracklng geen grove schendlngen en overtredlngen geconstateerd en speekt SodM van
een goede nalevlng door de lndustrle. Toch zal SodM actlvltelten als fracklng krltlsch en waakzaam
blfven volgen.

III. EIHEERSMAATREGELENINDEPRAKTIJK

1. Selsmlscha rlslco's

Om te voorkomen dat slerkere voelbare bevlngen op kunnen treden, wordt met behulp van
selsmlek van de dlepe ondergrond nagegaan of er breuken ln het reservolr aðnrvezlg z[n. BU het
ontwerpen van de ftack (lengte en venrvachte ilchtlng waarln deze zich zal ontwlkkelen) wordt
ervoor gezorgd dat de lengte van de frack veel klelner ls dan de aßtand tussen de put en de
aanwezlge breuken ln de rlchtlng waarln de frack zlch zal ontwlkkelen. Hlerdoor wordt de kans dat
de frack de breuk raaK gemlnlmallseerd.

Een andere maatregel ls om het volume aan fracklngvloelstof dat wordt gepompt zo kleln mogelfk
te houden. Deze beperkte volumes kunnen hoogstens lelden tot een beperKe lokale
drukverhoglng ln een breuk. Tenzf de breuk al krltlsch gespannen ls (ook zonder actlvlteít kan er
dan elk moment een bevlng plaatsvlnden), zal dlt nlet lelden tot het reactlveren van de breuk en
daarmee gepaard gaande voelbare bevlngen. Een analyse van de spannlngssltuatle op de breuk
op basls van de spannlngssltuatle ln het reservolr voorafgaande aan de frack actlvltelt geeft
lnzlcht ln het reacüverlngspotentleel van een breuk.

Bovenstaande preventleve maatregelen en analyses dlenen voorafgaand aan de actlvltelt te
worden ultgevoerd. TJdens de actlvltelt ¿al het optreden van selsmlcltelt gedegen worden
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gemonltord. Indlen voelbare selsmlsche actlvltelt optreedt, zal het frackproces meteen worden
stllgelegd en de lngepompte vloelstof zo snel mogeliJk worden teruggewonnen, waardoor de druk
op de breuk weer afneernt en zwaardere bevingen kunnen worden voorkomen. Elke schade aan
gebcuwen of lnfrastructuur dle ten gevolge van selsmlsche actlvltelt blj een frackoperatle
optreedt, dlent wettel[k door de operator te worden vergoed.

2. ¡ntegrltelt van de afsluitende lagen

Vla'state of the art' frackberekenlngen wordt door de mgnondernemlng aangetoond wat de
rlchtlng en de dlmensles van de frack zullen z[n, Voorts wordt aangetoond hoe de groel, door de
meestal hogere horlzontale spannlngen ln de afslultende laag, beperkt zal worden (vanwege het,
verschll ln horizontale spannlngen). Zodoende wordt aangetoond dat het fracklng proces volledlg
beheerst wordt en dat de afslultende lagen nlet beschadlgd worden, De mfnondernemlng maakt
dlt lnzlchtelfk door de verschlllende fasen van het fracklngproces ln een programma op te geven.
In dlt programma worden ook sectles met detallkaarten opgenomen waarop de borlng en de
rlchtlng en de dlmensles van de frack zfln aangegeven. De aanwezlgheld van grondwatergebleden
en drlnkwaterwlnnlngsgebleden zljn hlerbl tn kaart gebracht.

3. Geochemlsche interacties

Voorafgaand aan een frackoperatle dlent de mlnbouwondernemlng aan te tonen dat de
fracklngvloelstof compatlbel ls met de reservolrvloelstof en het reservolrgesteente, Dlt kan aan de
hand van laboratorlumproeven en/of berekenlngen. Zodoende wordt aangetoond dat zlch geen
oplosslngsprocessen of geochemlsche reactles zullen voordoen waardoor mogel{k ondergrondse
holtes kunnen ontstaan. Voor een "acid" frack dlent de operator aan te tonen dat de mate van
oplosslng om de permeabllltelt te creëren zeer beperkt ls waardoor er geen lnlegrltelGproblemen
van de afslultende lagen kunnen optreden.

4. lntegriteit van de put

Controles tlJdens het ontwerp van de fnck:
Tidens de ontwerpfase van een frack wordt vooraf door mlddel van berekenlngen vastgesteld of
de tublng (opvoerbuls) en het cement achter dq caslng (verbulzlng) voldoende sterk ls om de
verwachte drukken en temperaturen tfdens de frackoperatle te weerstãan. Hlermee worden de
operatlonele grenzen van de put bepaald. Zo wordt er de mechanlsche belastlng op tublng en
caslng onder lnvloed van druk en temperatuur doorgerekend. Hlerult volgen waarder voor de
mlnlmale steundruk dle op de rlngvormlge rulmte tussen tublng en caslng (ook wel A-annulus
genoemd) wordt ultgeoefend. VooÊs wordt de mechanlsche belastlng op het cem*rt vlak boven
het reservolr en rond de onden[de van de caslng, net boven het reservolr, doorgerekend. Tevens
wordt de mechanlsche belastlng van de tublng tegen het cement doorgerekend. Hlerult volgen de
mlnlmaal verelste temperatuur van de fracklngvloeistof en de maxlmale waarde van de
gemlddelde dlchtheld van de fracklngvloelstof ln de tublng.
Naast de mechanlsche lntegrltelt van het cement zelf wordt ook de lntegrltelt van de hechflng
tussen de caslng en cement, en van de hechtlng tussen cement en gesteenteformaile berekend,
De berekenlng geeft aan welke reslduale capacltelt van de mechanlsche sterkte boven het
ontwerPmlnlmum resteert voor het scenarlo van een frack. B[ een reslduale sterkte boven de
3070 van de ontwerpnorrn voor een faalmechanslme ls de conclusle dat het model aantoont dat
het ontwerp geschlkt ls voor het gemodelleerde scenarlo. Deze 3070 reslduale sterkte ls equlvalent
met een ontwerpfactor van 1r3.

Contrcles voor aanvang van de fnck:
De &annulus wordt afgeperst op de mlnlmaal verelste druk (zle boven) en er wordt gecontroleerd
of de A-annulus deze druk kan houden. Vewolgens wardt er een hechtlngsmetlng ultgevoerd op
het cement dle zlch achter de caslng bevlndt. Met deze metlng, ook wel Cement Bond Log
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genoemd, wordt de kwalltelt van het cement geverlffeerd. De goede hechtlng van het cement ter
hoogte van afslultende laag boven het reservolr ls hlerbl een belangrflk aandachtspunt.
operatloneel worden ook de nodlge voorzorgsmaatregelen georganlseerd. Zo worden er op de
fracklngpompen elektronlsche en mechanlsche velllgheden lngesteld om te voorkomen dat de
A-annulus druk en tublng druk tfldens het pompen van de frack de maxlmaal toegestane waarden
nlet overschrlJden.

Contrcles na de frack:
De druk van de A-annulus wordt contlnu gemeten. Overschrfdlng van de maxlmaal toegestane
druk b[ het normale produktlegebrulk van de put wordt onmlddellijk geslgnaleerd. Er wordt
nagegaan of de operatlonele grenzen nlet zljn overschreden tfdens de ultvoerlng van de frack.
Mocht deze onverhoopt zfn overschreden, dan volgt een nadere analyse en lnspectle met behulp
vðn een nleuwe Cement Bond Log metlng. Deze metlng zal aantonen of de kwalltelt en hechtlng
van het cement al dan nlet ls aangetast. Mocht het cement daadwerkelljk zfn aangetast dan wordt
de put lngesloten voor verder gebrufk en zullen er reparatleplannen worden ontwlkkeld om de put
te herstellen.

5. Blootstelling gavaarlijke stoffen

De beheersmaatregelen dle mljnondernemlngen ln de praktïk betrachten om blootstelllng aan
gevaarlflke stoffen voor mens en mllleu zoveel mogelflk te beperken zfn parallel aan de regels dle
¡n het kader van het Beslult Algemene Regels Mllleu Münbouw worden gesteld met betrekklng tot
het voorkomen van verontrelnlglng van bodem, lucht en oppervlaktewater.
De beheersmaatregelen aangaande de beschermlng v3n bodem en water volgen de systematlek
van de Nederlandse rlchtlln bodembeschermlng bedrffsmâtlge actlvltelten om een aanvaa¡dbaar
bodemrlslco te bewerkstelllgen. De ultvoerlng van de actlvltelten met bodembeschermende
voozlenlngen zoals vloelstof kerende maatregelen en vloelstofdlchte vloeren z[n belangrljke
toegepaste beheersmaatregelen ter voorkomlng van emlssles vän gevâãrliJke stoflen ln de bodem.
Het gebrulk van lekbakken bledt beschennlng om gemorste of weg spattende vloelstoffen op te
vången. Na afloop van de ðctlvltelten vlndt bodemonderzoek plaats. Daarnaast neemt men
aanvullende beheersmaatregelen waaronder:

Slechts gebrulk t€ maken van gereglstreerde chemicallën.
Chemlcallên af te nemen van gecertlflceerde leveranclers.
UlWoeren van audlts om vast te stellen dat er ook op een verantwoorde manler ermee wordt
gewerkt.
Doorvoeren en naleven van de lnformatle dle Is opgenomen ln de wettel¡k verpllchte
velllgheld lnformatlebladen om te voorkomen dat er ongewenste blootstelllng en of
mllleuverontrel nlglng plaatsvl ndt.
Het ultvoeren van Jaarlfiks verpllchte Rls]co Inventarlsatle en Evaluatleonderzoeken en
vaststellen waar verbeterlngen mogelUk zun.
DeJaarlükse rãpportage aan SodM aangaande vergroenlng van chemlcallën ln het kader van
de OSPAR conventle op l Januarl 2017 waarln de vorderlngen met betrekklng tot ultfaserlng
van het gebrulk van schadellJke chemlcallën ls opgenomen,

Tot slot, de brancheorganlsatle voor de mfnondernemlngen (NOGEPA) heefr samen met de
chemlsche leveranclers een chemlcal manðgêmentsysteem onwúorpen dat geimplementeerd ls blJ
alle mfinondernemlngen, Hler¡n zljn alle chemlcallën dle worden gebrulkt, reglstratlenummers en
de meest recente velllgheldslnformatlebladen opgenomen. Mlddels dlt Chemlcal
mânagementsysteem toont een Mfnondernemlng aan dat z[ voldoen aan alle Natlonale en
Europese wetgevlng (dlt wordt tevens ook regelmatlg door SodM gelnspecteerd).
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Slotsom
Fracking in conventionele reservoirs
zijn er gevallen bekend waarbij daadwerkelijke consequenties
voor mens en milieu zijn opgetreden?

In bflage I treft u een ovezlcht aan van alle putlocatles op land en zee waar fracklng ln convengonele
reservolrs slnds de Jaren vuftlg van de vorlge eeuw ls toegepast. Hlerblj ls onderscheld gemaakt
tussen onshore (geordend per provlncle) en offshore, als ook tussen "proppant" en',acld', fracks, Het
ovealcht ls geverlfleerd met NOGEPA, de brancheorganlsatle van olle en gasmaatschappljen ln
Nederland. Een telllng daarvan levert de volgende verzamelstaat op:

Aantal putten
dle,fraaklnig

hebben
ondergaan

Aantal
fracks

Aantal
r'prgppanf

frasþ

Aantal "acld"
fraela

Onshore 155 219 165 54

Otfshore 97 119 93 26

Total 252 258 80338

SodM heeft een scan ultgevoerd op alle putlocatles dle ln b$age I zljn opgenomen. Ër ls nagegaan of
er, voor zover bekend bl SodM, zlch nadellge consequentles hebben voorgedaan voor mens en mllleu
op het gebled van de v[f rlslco's betreffende:
1. Selsmlsche rlslco's;
2. Integrltelt van de afslultende lagen;
3, Geochemlsche lnteraciles;
4. Integritelt van de put; en
5. Blootstelllng gevaarlfike stoffen.

SodM ls tot de slotsom gekomen dat er blj al deze frack operatles zlch voor zover bekend geen
nadellge conseguentfes voor mens en mllleu hebben voorgedaan. SodM ls van menlng dat de
toepasslng van fracklng ten behoeve van conventlonele gaswlnntng op een verantwoorde manler
plaats kan vlnden. Het wettellk regiem, het toezlcht daarop en de betrachte beheersmaatregelen door
de mfnondernemlngen zfin volgens de huldlge lnzlchten sollde en afdoende.

t2



Inzlchtelljk maken van de toepasslng van fncklng, de mogellJke consequentles en de bøordellng daaruan.

Bijlage I
Overzicht putlocaties waar conventionele fracking is toegepast

Gefrackte putten op land (onshore) per provincle ln tiJd:

Provlncle Naam van onshore
putten gefracked

A¡ntal
"prop."
fracks

Aantal
"ãcid"
fracks

Datum
meest
recsnt€
frack

Type

Drenthe COEVORDEN-07 0 1 ¡un-1971 acld frack

mrt-1974Drenthe DE W[tK-13 0 1 acld frack

Drenthe COEVORDEN-13 3 0 Jun-l980 proppant frack

Erenthe 1 0 au9:'1959 proppant frackDALEN-04

Drenthe SLEEN-04 1 1 feb-1981 acld & proppant frack

Ðrenthe DALEN-05 1 1 mel-198i. acld & proppant frack

Drenthe EM}4EN;11 L 0 mel-1981 proppant frack

Drenthe DALEN-06 0 1 okt-1981 acld frack

acld frackDrenthe DALEN.OT 0 1 dec-1981

Drenthe DALEN.O9 0 1 nov-1982 acld frack

2 nov-1982 acid frackDrenthe WANNEPERVEEN-o8 0

Drenthe BUINEN.Ol 0 1 dec-1982 acld frack

Drenthe EMMEN'NIEUI¡U
AMSTER.DÀM"02

0 1 Juþ1983 acld frack

Drenthe DROUWENERMOND-
01

0 I sep-1983 acld frack

Drenthe 0 2 jan-1984 acid frackcoEl/oRDEN-02

Drenthe COEVORDEN-31 1 0 mrt-1984 proppant frack

Erenthe COEVORDEN.24 2 1 sep-1984 acld & proppant frack

Drenthe COE1IORDEN¿7 2 0 okt-1984 proppant ffack

Drenthe DE WI]K.21 0 1 olrt=1984 acld frack

Drenthe coEl/oRDEN-19 2 0 dec-1984 proppant frãck

Drenthe ÞE WDK-17 1 0 mel-1985 proppant frâck

Jun-1985Ðrenthe ROSWINKEL.OS 0 1 add'frack

Drenthe ÞALEN.lO 1 0 aug"l985 proppant frack

I dec-1985 add frackDrenthe COËVOREEN.43 0

Ðrenthe COE'VORDEN-35 0 1 mel-1986 add frack

I lun-1986 acld frackDrenthe EALEN-11 0

Drenthe DALEN'I2 0 :. Jun-1986 acld frack

1 sep'1987 acld frackDrenthe DAI.EN.14 0

Drenthe ASSEN-01 1 0 tun-1990 proppant frack
prenthe COEVORDEN-40 1 0 oK-1996 proppant frack

Drenthe coËvoRDËl\¡-52 0 1 mel-1998 acld'frack
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InzlchtellJk maken van de toepasslng van fracklng, de mogeltjke consequenties en de beoordeling daanan.

Drenthe OOSTERHESSELEN-
03

0 2 mel-2007 acld frack

Drenthe DALEN'08 0 3 feb-2008 acld frack
Drenthe GEESBRUG-o1 1 0 2009 proppant frack
Drenthe GROLLOO-01 I 0 2009 proppant frack
Drenthe TTENÞEVEEN.O1 I 0 2010 proppant frack
Drenthe SCHOONEBEEK-s80 0 4 aug-2011 acld frack
Frlesland NETJERKSTERADEEL-

501
1 0 Jan-1980 proppant frack

Frlesland LEEUWARDEN.Ol 1 0 19-mel-1980 propþant frack
Frlesland TIENERKSTERADEEL.

403
1 0 dec-1983 proppant frack

Frlesland T]ETJERKSTERÂDEEL-
402

1 0 jan-1984 proppant frack

Frlesland LEEUWARDEN-07 I 0 31-dec-1987 proppant frack
Frlesla¡d NIJEGA-09 1 0 19-feb-1989 proppant frack
Frlesland LEEUWARDEN-13 1 o 06-mrl-1989 proppant frack
Frlesland LÊFUWARDEN.I1 1 0 20-mrt-1989 proppant frack
Frlesland NI]EGA.04 I 0 31-mrl-1989 proppant frack
Frlesland LEEUWARDEN.OE 1 0 09-apr-1989 proppant frack
Frlesland NIJEGA.O2 1 0 17-sep-1989 proppant frack
Friesland OPEINDE-05 1 0 18-sep-1989 proppant frack
Frlesland LEEUWARDEN-15 I 0 30-sep-1989 proppant frack
Frlesland NIJÊGA-05 I 0 30-sep-1989 proppant frack
Frlesland RAUWERD-02 1 0 08-dec-1989 proppant frack
Frlesland LËËUWARDEN-14 I 0 06-feb-1990 proppant frack
Frlesland LEEUWARDEN-10 1 0 08-jul-1990 proppant frack
Frlesland ÑIJEGA-06 1 0 14-auE-1990 proppant frack
Frlesland OPEINDE-02 1 0 16-aug-1990 proppant frack
Frlesland GROUW-02 1 0 08-sep-1990 proppant frack
Frlesland RAUWERD.Ol 1 0 06-feb-1991 proppant frack
Frlesland LËEUWARDEN.O3 1 0 14-mef-1991 proppant frack
Frlesland NI¡EGA-03 1 0 18-mel-1991 proppant frack
Frlesland WARGA-o2 1 0 28-mel-1991 proppant frack
Frlesland GROUW-o1 1 0 31-mei-1991 proppant frack
Frlesland LEEUWARDEN.l6 1 0 31-mel-1991 proppant frack
Frlesland EERNEWOUDE.Ol I 0 18-Ju1-1991 proppant frack
Frlesland LEEUWARDEN-12 1 0 05-aug-1991 proppant frack
Frlesland LE:UWARDEN.1O1 1 0 16-Jun-1992 proppant frack
Friesland NT¡EGA-08 1 0 17-jun-1992 proppant frack
Frlesland NI]EGA.07 1 0 18-Jun'1992 proppant frack
Frlesland NIJEGA-o1 1 0 06-nov-1992 proppant frack
Friesland BtIIA.

FËRWERDER.ÂDEEL.
1 0 nov-1995 proppant frack
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InzlchtellJk maken van de tvepasslng van fracklng, de mogelllke consequentles en de þeoordellng daawan,

105

Frlesland BLT'4.
FERWERDERADEEL-
103

1 0 Jul-1996 proppant frack

Frlesland BLTJA-
FERWERDERADEEL-
104

1 0 Jul-1996 proppant frack

Friesland FRANEKER-01 1 0 31-jan-1997 proppant frack

Frlesland MUNNEKEZI]L-03 2 0 feb-1997 proppant frack

L7-açr-t997Frlesland WARTENA-o1 1 0 proppant frack

Frlesland TIEÛERKSTERADEEL-
302

1 0 dec-1997 proppant frack

Frlesland 0 sep-1998BLIJA.
FERWÉRDERADEEL-
106

4 proppant frack

Frlesland KRABBUREN.O2 2 0 sep-2001 proppant frack

Frlesland BLI]A-
FERWERDERADEEL-
108

2 0 aug-2012 proppant frack

Frlesland KOLLUMERPOMP-03 2 0 okì-2012 proppant frack

Frlesland KRABBUREN.04 1 0 nov-2013 proppant frack

Frlesland WARFSTERMOLEN-02 1 0 mrt-2014 proppant frack

Friesland KOLLUM:RPOMP-04 1 0 mel-2014 proppant frack

Gelderland BRAKEL.Ol 1 0 2008 proppant frack
Gronlngen GOLDHORN.Ol 0 I apr-1982 acld frack

Gronlngen BUJHAM-03 0 I Jan-1983 acld frack

Gronlngen TER APEL-oz 0 1 okt-1983 acld frack

Gronlngen KIEL WINDËWEER.
O1-SIDETRACKl

1 0 nov-2012 proppant frack

Gronlngen LAUWERZI,þ03-
SIDETRÂCK'

1 0 nov-2012 proppant frack

Noord-
Brabant

ANÞEL.O2 1 1 mrt-1955 acld & proppant frack

Noord-
Brebant

WERKENÐAM-01 1 0 dec-1962 proppant frack

Noord-
Brebant

ANEEL-06 1 0 2008 proppant frack

Over!ssel COEVORDEN-10 1 1 jun-1976 ðcld & proppänt fräck

I okt-1979Overfssel TUBBERGEN-
MANDER.03.I.IOLEl

0 acld frack

Overfssel coËvoRDEN-20 2 0 mel-1982 proppant frack

Overfissel 0 feb-1984COEVORDEN-z1 2 acld frack

Overljssel COEVORDEN.32 1 0 mrt-1984 proppant frack

1 0 apr-1984Overlssel COEVORDEN-22 proppant frack

0verlssel coËvoRDEN-30 1 0 mel-1984 proppant frack

OverUssel 0 Jun-1984COEVORDEN.lS 1 proppant frack

Over[ssel COEVORDEN-46 0 1 aug-1986 acld frack

Overfissel COEVORDEN.O5 1 0 Jan-1987 proppant frack

Over[ssel COEVORDEN-49 0 6 okt-1988 acld frack
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In¿lchteilJk maken van de toepasstng van fracklng, de mogelljke consequentles en de beoordellng daarvan.

Overijssel COEVORDEN.lT 3 1 nov-1988 acld & proppant frack
Overljssel COEVORDEN-53 0 1 aug-1992 acld frack
Over[ssel COEVORDEN.44 1 0 apr-1996 proppant frack
OveriJssel COEVORDEN-16 3 1 dec-1998 acld & proppant frack
Overijssel COEVORDEN-57 2 0 mrt-z002 proppant frack
Overljssel COEVORDEN.4T 0 4 Jan-2003 acld frack
0verfssel ÞEN VEIDE.O4 2 0 Jan-2016 proppant frack
Zuld-l'lolland BERKEL-02 3 0 n6v-1954 proppant frack
Zuld-Holland BERKEþ03 1 0 dec-1955 proppant frack
Zuid-Holland DE LIER.24-

STDETRACKl
1 0 jun-1959 proppant frack

Zuld-l.lolland DE LIER-lo 1 0 sep-1961 proppant frãck
Zuld-Holland BERKEþo1 1 0 okt-1951 proppant frack
Zuld-Holland EE UER.O7 1 0 dec-1961 proppant frack
Zuld-Holland MONSTER-01 2 0 dec- 1961 proppant frack
Zuld-l',lolland DE UER'01 1 0 mrt-1962 proppant frack
Zuid-Holland DÊ IIER.lg 1 0 mrt-1962 proppant frack
Zuld-l-lolland DE UER-21 1 0 mrt-1962 proppant frack
Zuld-Holland DE UER 26 3 0 apr-1962 proppant frack
Zuld-Holland DE UER.Og 3 0 apr-1962 proppant frack
Zuld-Holland DE UER.O6 3 0 sep-1-962 proppant frack
Zuld-Holländ DE LIER-12 3 0 sep-1962 proppant frack
Zuld-Holland DE UER-27 3 0 okt-1962 proppant frack
Zuld-Holland ÞE UER-28 2 0 okl-1962 proppant frack
Zuld-Holland DE UER-1l 2 0 mrt-1963 proppant frack
Zuld-Holland DE UER-31 1 0 mei-1963 proppant frack
Zuld-Holland DE LIER-3z 1 0 mel-1963 proppant frack
Zuid-Holland DE UER-33 I () jun-1963 proppant frack
Zuid-Holland DE UER.34 1 0 Jul-1963 proppant frack
Zuld-Holland DE UER.Os 2 0 aug-1963 proppant frack
Zuld-Holland DE LTER-22 1 0 okt-1963 proppant frack
Zuld-l'lolland DE UIER.36 1 0 okt-1953 proppant frack
Zuld-Ëlolland DE LIER-13 2 0 sep-1964 proppant frack
ZuldrHolland ÞE UER-25 1 0 sep-1964 proppant frack
Zuld-Holland DE LIER.zO 3 0 okt-1964 proppant frack
Zuld-Holland ÞE LTER.16 1 0 dec-1964 proppant frack
Zuld-llolland DE LIER-02 1 0 sep-1965 proppaat frack
Zuld-Holland DE IJER-o4 z 0 sep-1965 proppant frack
Zuld-Holland DE UER.39 1 0 sep-1966 proppant frack
Zuld-Holland DE LIER.38 z 0 okt-1966 proppant frack
Zuld'l'lolland DE UER.4O 1 0 mel-1967 proppant frack
Zuld.Holland DE UER-41 L 0 aug-1974 proppant frack
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Ínzlchtel¡Jk maken van de toepasslng van frcckîng, de mogelgke consequent¡es en de beoordeling daawan.

B$lage I {varvolg) - Gafr¡ckte putten op zee ln tfd (oftshore]:

Zuld-Holland DE UER.42 1 0 dec-1974 proppant frack
Zuld-Holland DE UER-43 mel-19791 0 proppant frack

Zuld-Holland DE UER.44 1 0 jan-1981 proppant frack
Zuld:Holland DE UER.48 1 0 feb-1988 proppant frack

Zuld-Holland DE UER.49 1 0 Jul-199 1 proppant frack
ZuldrHolland BERKEL-11 1 0 Jul-1993 proppant frack

Zuld-Holland ROTTERDAM-10 1 0 mel'1994 proppant frack

Zuld-Holland ROTTERÞAM-1.1 1 0 dec-1994 proppant frack

Zuld-Holland GAAG.O5 1 0 Jun-1999 proppant frack

Zuld-Holland oTTOr¡ND-01 1 0 2009 prÕppant frðck
Zuld-Holland GAAG-06 feb-20151 0 proppant frack

Offshora
Bloknaam

Naam van
offshore putten
gefracked

Aantal

"jrogJ'
fraclc

Aantel
"acid"
fracks

Þatum van
laatste
frack

Type

Kt7 K17-92 1 1 mrt-1972 acld & proppant frack

KL7 K17-04 1 1 sep-1977 acld & proppant frack

AME.201 1 0 Jun-1979 proppant frack

K14 K14-08 L 0 sep-1979 proppant frack

L10 110-19-S1 1 0 dec-1979 proppant frack

KL7 K17-05 1 1 feb-1980 acld & proppant frack
Rt7 KL7-O7 1 1 feb-1981 acld & proppant frack

AMN-3 1 0 nov-1981 proppant frack

AWG-106 1 0 nov-1981 proppant frack

K17 K17-08 I 0 feb-1982 proppant frack

K12 K12-D-01 0 1 dec-1984 acld frack

110 L10-D-05-S1 1 0 dec-1984 proppant frack

Kl2 K12-E-01 1 0 dec-1985 proppant frack

P15 P15-RIIN-B'02 0 t feb-1986 acld frack

P15 P15-RUN-B-03 0 1 feb-1986 acld frack

Pl5 P15-RIJN-B-04 0 1 feb-1986 acld fräck

P15 P15-R$N-A-07 0 feb-19861 acld frack

P15 P15-RI¡N-A-11 0 1 mrt-1986 acld frack

P15 P15-RUN-B-05 0 1 mrt-1986 acld frack

P15 P15-RTJN-B-O8 0 I apr-1986 acld frack

P15 Pl5-RDN-A-10 0 1 apr-1986 acld frack

P15 P15-RIIN-A-12 0 1 meþ1986 acld frack

P15 P1s-Rt N-B-09 meþ19860 I acld frack

P15 P15.RIJN-8.09 1 0 Jun-1986 proppant frack
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Inz¡chtelUk maken van de toepass¡ng van fracklng, de mogettJke consequentles en de beoordellng daarvan,

P15 P15-RT¡N-A-14 0 1 aug-1986 acld frack
P15 P15-Rt¡N-A-15 0 1 aug-1986 äcld frack
KL¿ K12-Ë-02 1 0 dec-1986 proppant frack
Pl5 P15.RI¡N-A-02 1 0 mel-1987 proppant frack
P15 P15-RDN-A-08 1 0 mei-1987 proppant frack
113 113-09 z 0 lun-1987 proppant frack
P1s Pl5.RIJN-A-09 1 0 Jun-1987 proppant frack
P15 P15-RÐN-A-06-St 1 0 nov-1987 proppant frack
P15 P15-RIrN-A-13-S1 1 0 nov-1987 proppant frack
113 113-11 1 I mel-1988 acld & proppant track
P15 P15.RIJN.A-04 I 0 jun-1988 proppant frack
P15 P15.RIJN-A-01 1 0 Jun-1988 proppant frack
P15 P15-RIIN-A-07-S1 1 0 Jun-1988 proppant frack
113 Ll3-13 1 0 aug-1988 proppant frack
P15 P1s-Rt N-B-01-S1 I 0 aug-1989 proppant frack
P15 P15.RIJN.A-16 1 0 n0v-1990 proppant frack

AME-204 1 0 sep-1992 proppant frack
AME-203 1 0 nov-1992 proppant frack
AME-203A 1 0 Jun-1995 proppant frack

104 !04-A-01 T 0 okt-1996 prappant frack
111 111-A-02-S1 1 0 dec-1996 proppant frack
104 L04-A-04 1 0 apr-1997 proppant frack
104 L04-A-05 1 0 apr-1997 proppant frack

AME-203C 1 0 aug-1997 proppant frack
AME-107 2 f] feb-1998 proppant frack

K04 K4-A2 1 0 okt-1998 proppant frack
K04 K4.A3 1 0 okt-1998 proppant frack
K05 K5-EC2 1 0 aug-1999 proppant frack
104 104-PN-0t 1 0 sep-1999 ProppaBt frack
L04 104-PN-04 1 0 Jun-2000 proppant frack
Q04 Q4-Al (clyde) 1 0 okt-2000 proppant frack
q04 q04-A-02 1 0 ãpr-2001 proppant frack
E18 E18-04 1 0 Jul-2001 proppant frack
K06 K06-GT-04 1 0 mrt-2002 proppant frack
Q04 q04-A-03 1 0 sep-2002 proppant frack
Q04 Q04-B-01 1 0 meþ2003 proppant frack
L08 108-A-02 1 0 apr-2004 proppant frack
l(18 K18-7X I 0 mel-2005 proppant frack
Fl6 F16-A-03-S1 1 0 ok-2006 proppant frack
Fl6 F16-A1 I 0 mrt-2007 proppant frack
L08 L08-G-04 1 0 mrt-2007 proppant frack
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Inzichtelìik maken van de toepasslng van fncktng, de mogelïke consequent,es en de heoardeltng daarvan,

F15 F15-A-0s 1 0 apr-2007 proppant frack
K04 K04-BE-03 1 0 apr-2CI08 proppant frack
818 E18-AZ 1 0 jul-2009 proppant frack
P09 P9.81 1 0 jul-2009 proppant frack
K06 K06-06 1 0 aug-2009 proppant frack
P09 P9-A-01 1 0 aug-2009 proppa¡t frack
F16 F16-A-05 1 0 sep-2009 proppant frack
Fl6 F16-A-07 1 0 sep-2009 proppant frack
Lt3 Ll3-FD-103 5 0 dec-2009 proppant frack
K06 K06-Gr-06 3 0 Jul-2010 proppant frack
K05 K05-CU-01 1 0 dec-2010 proppant frack
K05 K05'CU-02 1 0 mrt-2011 proppant frack
K05 K05-CU-02 1 0 mrt-2011 proppant frack
K05 K05-CU-02 1 0 apr-2011 proppant frack
K18 Kl8-G1 5 0 sep-2011 proppant frack
Ll5 L15-A-107 1 0 dec-2011 proppant frack
K15 K18-G-04 2 0 arg-2012 proppant frack
L08 108-G-03-S2 1 0 nov-2012 proppant frack
717 F17-10 0 1 nov-2012 acld frack
P06 P0õ-A-01 2 0 nov-2013 proppant frack
P06 P05-A-07 1 0 nov-2013 proppant frack
106 L05-02-51 1 0 aug-2014 proppant frack
Ft7 Ft7-72 0 1 nov-2014 acld frack
L15 L15b-A108 I 0 dec-2014 proppant frack
FL7 F17-13 0 5 apr-2015 acld frack
Kl8 K1B-G-02 4 0 mel-2015 proppant frack

Q10 Q10.06 1 1 sep'2015 acld & proppanl frack
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