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Onderwerp 

Opdrachtverstrekking Studie Toetsingskader C02-opslag verplichtingnummer 1 - 6740 

Geachte 

Hierbij verleen ik aan het Utrecht Centrum voor Energieonderzoek, hiema te noemen 
"opdrachtDemer", opdracht tot het uitvoeren van een korte studie 'Toetsingska4er C02-
opslag". 

Deze opdracht heeft als begindatum de datering van uw ondertekening. De in het kader 
van deze opdracht uit te voeren werkzaamheden dienen uiterlijk op 1 juli 2009 te zijn 
afgerond. 

De navolgende documenten maken deel uit van deze overeenkomst, die is opgemaakt in 
de vorm van een opdrachtbrief. Voor zover de documenten met elkaar in tegenspraak 
zijn, prevaleert het eerder genoemde document boven het later genoemde: 
1. deze opdrachtbrief; 
2. de ARVODI-2008; 
3. de offerte d.d. 7 april 2009 met kenmerk UCE 09-27a 

j , ^ g De vergoeding vindt plaats op basis van een vast bedrag van. exclusief BTW. 

Opdrachtnemer staat ervoor in dat de opdracht wordt voltooid zonder dat dit bedrag wordt 
overschreden. 
Opdrachtnemer zal een vast bedrag kunnen declareren, nadat de Opdrachtgever de 
eindrapportage heeft ontvangen. 

Op deze opdracht zijn de "Algemene Rijksvoorwaarden voor het verstrekken van 
o i ^ J opdrachten tot het verrichten van Diensten 2008" (ARVODI-2008) van toepassing. De 
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Bezoekadres Doorkiesnummer Telefax 

Bezuidenhoutseweg 30 070-379 

Hoofdkantoor Telefoon (070) 379 89 11 Behandeld door 

Bezuidenhoutseweg 30 Telefax (070) 347 40 81 

Postbus 20101 Email ezpost@mlnez.nl 
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eventueel door opdrachtnemer gehanteerde voorwaarden zijn niet van toepassing. De 
ARVODI-2008 worden u hierbij toegezonden en kuimen via www.minez.nl. op de pagina 
"Contact", onder het kopje 'Trocedures en richtlijnen" worden geraadpleegd. 

In afwijking van de ARVODI-2008 geldt het volgende: 
• de artikelen 16 en 25 zijn niet van toepassing; 
• in geval van meerwerk behoeven, in afwijking van artikel 14, vierde lid, de 

authentieke bescheiden ter specificatie van de aard en omvang van de verrichte 
meerwerkzaamheden slechts op verzoek van Opdrachtgever overgelegd te worden en 
kan worden volstaan met kopieën. 

De contactpersoon die deze opdracht behandelt vertegenwoordigt mij voor alle zaken, 
welke de uitvoering betreffen. In afwijking van het bepaalde in artikel 8.2 AllVODI-2008 
kan de contactpersoon van opdrachtgever de partijen niet binden. U wordt verzocht om 
bij alle correspondentie over deze opdracht te verwijzen naar het in "Onderwerp" 
vermelde veiplichtingnummer. 

Facturen dient u te verzenden naar onderstaand adres met vermelciing van het 
verplichtingnummer, het nalaten hiervan kan er toe leiden dat de facturen niet in 
behandeling worden genomen.: 

Ministerie van Economische Zaken 
FEZ/ET, aanleverpunt C/351 
Postbus 20101 
2500 EC Den Haag 

Dc verzoek u wanneer het de eindfactuur betreft dit op de factuur te vennelden. 

Indien u deze opdracht aanvaardt, verzoek ik u vriendelijk ten bewijze hiervan een 
rechtsgeldig door u getekend kopie-exemplaar van deze opdrachtbrief binnen veertien 
dagen na dagtekening van deze brief aan mij terug te zenden: , 
t.a.v. , , ^ 

De ARVODI-2008, offerteaanvraag en/of de offerte (voor zover onderdeel van de 
overeenkomst) zijn -ook ongeparafeerd- Bijlagen in de zin van artikel 1.2 ARVODI-
2008. 

Hoogachtend, Q 
Den Haag, d.d."2.a- (/_ 2009 
De Minister van Economische Zaken, 
namens deze: 

Utrecht, d.d...-..- 2009 
Utrecht Centrum voor Energieonderzoek 

projectdirecteur CCS 
directeur Faculteit Geowetenschappen 
Universiteit Utrecht 

http://www.minez.nl
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Nota 

Auteur 

Datum 

20-4-2009 
Aan 

j j U Ministerie van Economische Zaken 

^ b ^ i ^ 

W 
projectdirecteur CCS \ •' (| 

Toestelnummer Notanummer 

fi775 ET/ED / 9 0 7 5 5 1 9 

Uiteriijk bij geadresseerde Medeparaaf en datum 

Informatlekopie aan 

Archief 

FEZ/ET 

1 \s 

Sijlagein) 

Opdrachtbrief aan UCE 9075246 
offerte van UCE 9075520, 9075521 
Atlasdossier 2009001287 
Onderwerp 

Begeleidende nota, verzoek instemmen met de opdracht aan UCE verplichtingnummer 

Samenvatting en conclusies 

Ik verzoek u akkoord te gaan met bijgaande opdracht aan de beoogde opdrachtnemer 
UCE. Met deze beleidsuitgave wordt een totaalbedrag van inclusief BTW 
betaald op budgetpositie: 4.04.20.351.01 

Motivering: 
Het Utrecht Centrum voor Energieonderzoek (UCE) zal een korte studie uitvoeren om 
een bestaande screeningsmethode verder te verdiepen. NA de beoordeling zal een 
workshop worden georganiseerd. Voorts zal de methode worden toegepast op een 
geselecteerd aantal locaties. Het resultaat zal in een eindrapport worden opgenomen. 

ns 

2 ; 

Beoordeling offertes / subsidie / bijdrage aanvraag: 
Voor de bovengenoemde studie en eindrapportage ontvangt de UCE een vergoeding 
gebaseerd op uurtarieven van ivoor de onderzoeken (totaal' ,' en 
voor de ondersteuningsmedewerker (tolaal 
periode tot en met 1 juli 2009. 

De aanvraag heeft betrekking op de 

Aantekeningen: 
Alle stukken zitten in liet Altlas-dossier met nummer: 

O ; 

Advies / Opmerking FEZ/ET: 

Ontvangen Verzonden Terugontvangen Paraaf en datum 

In te vullen door Secretariaat Generaal 



Post adres Heidelberglaan 2 , 3584 CS Utrecht 

Aan 
Ministerie van Economische Zaken 
T.a.v.1 
Projectorganisatie CCS 
Postbus 20101 
2500 EC Den Haag 

Datum 

7 april 2009 

Onderwerp 

Offerte Toetsingskader C02 opslag 

Utrecht Centrum voor 
Energieonderzoek 

Uw referentie 

Onze referent ie 

UCE 09-27a 
Telefoon 

+31 30 253 
Telefax 

-1-31 30 253 7601 
E-mail 

^liuu.nl 
Website 

www.uce-üu.nl 

Geachte mevrouw 

Hierbij zen(j ik u onze offerte voor liet verrichten van een korte studie getiteld: 
"ToetsingskacJer C02 opslag", uit te voeren door het Utrecht Centrum voor Energie
onderzoek, van de faculteit Geowetenschappen, Universiteit Utrecht. 

Met vriendelijke groet, 
Utrecht Centrum voor Energieonderzoek 

Algemeen directeur 

Bijlage: offerte 

Utrecht Universi ty partners \3C^ 

» Science, Technology & Society, Faculty of Sciences 
• Environmental and Innovation Studies, Faculty of Geosclences 
• Surfaces, Interfaces & Devices, Faculty of Sciences 
• Inorganic Chemistry and Catalysis, Faculty of Sciences 

External par tners UCE 

• ECN, Energy research Centre of the Netherlands 
• E-Concern 
. TIMO 
. KËMA 

(ucei 

http://www.uce-�u.nl
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OFFERTE: TOETSINGSKADER C02 OPSLAG 

Opdrachtgever: 
Opdrachmemer: 
Duur: 

Ministerie EZ (Projectdirectie CCS) 
Utrecht Centrum voor Energieonderzoek (UCE) 
12 weken, na opdrachtversti'ekking 

Op verzoek van de Projectdirectie CCS (Min EZ) zal een korte studie uitgevoerd om de 
bestaande screening methode van Ecofys voor C02 opslag verder te verdiepen. Na een 
beoordeling van de methode zal een workshop met deskundigen worden gehouden, op basis 
waarvan de methode zal worden toegepast op een geselecteerd aantal locaties. 
De beoogde inhoudsopgave van het rapport: 

1. Bestaande screening methode Ecofys 
• Inleiding 
• Beschrijving methode 
• Beoordeling methode 
• Nieuwe algemene ontwikkelingen 
• Aanvulling en uitbreiding methode 
• Aanbevelingen 

2. Workshop met deskundigen: SODM, Ecofys, TNO, NAM, SenterNovem, Gaz de 
France, VITO. Opzet workshop: 
• Presentatie nieuw toetsingskader 
• Discussie 
• Acceptatie nieuw toepassingskader 

3. Toepassing toetsingskader voor bestaande of nieuwe opslaglocaties: 
• K12B 
• Barendrecht en Barendrecht Ziedewij 
• De Lier 
» Geleen 
• Q8 
• Overigen 
• Ranking volgens nieuwe kader 
• Evaluatie van de meest geschikte velden 

4. Conclusies 

5. Aanbevelingen 

Periode 
Start 1 april 2009, oplevering voor 1 juli 2009 

Begroting 

Onderwerp 
Analyse, schrijven rapport, presentatie 
workshop 
Ondersteuning desk top, tekeningen, 
management, correspondentie 

Dagen 

16 

10 

Tarief 

1 

1 
TOTAAL 
BTW 
TOTAAL 

Totaal 

) 

exci BTW 

incl BTW 



Workshop 
Toetsingskader CO2 opslag 

30 juni 2009 van 14:00 -17:00 uur 
Matthias Geunsgebouw, Bolognalaan 2 - 48, Uithof, Utrecht 

Zaal 0.01 

AGENDA 

1. Opening en voorstelronde (_ \ EZ) 

2. Presentatie: "Screening CO2 storage options" (T Ecofys) 

3. Presentatie: 'Toetsingskader CO2 opslag" (P. van der Gaag, HIT) 

4. Pauze (koffie/thee) 

5. Vragen/antwoorden en discussie 

6. Evaluatie door voorzitter, conclusies en aanbevelingen 

7. Sluiting 



Holland 
lanovatlon 
Team 

Inleiding 

C02-opslag is een onderwerp dat de laatste jaren sterk in de belangstelling staat. Voor 
voorstanders is het een modus om fossiele brandstoffen schoon te maken ("schoon fossiel"). 
Voor tegenstanders is het een halfslachtige en dure oplossing die extra energie kost en een 
groter verbruik van kolen moet legitimeren. 

Holland Innovation Team is van mening dat er diverse manieren zijn om afvang en 
ondergrondse opberging van C02 ter hand te nemen. HIT ondersteunt deze methoden omdat 
zij kunnen bijdragen aan het (tijdelijk) oplossen van een urgent probleem. Anderzijds 
onderkent HIT de bezwaren die bij de bevolking leven. Er moet zorgvuldig worden omgegaan 
met de discussie over voordelen en nadelen. Ook onderkent HIT de politieke lading en we 
propageren een onafhankelijke en correcte informatie- verschaffing. 

Met dit discussiestuk hopen wij vanuit onze expertise te kunnen bijdragen aan openheid met 
betrekking tot opslag van C02. Ook plaatsen we ondergrondse opslag in het kader van ander 
gebruik van de ondergrond, zoals enhanced oil and gas recovery en geothennie, en zullen we 
trachten een aantal nieuwe mogelijkheden en combinaties voor te stellen. Alleen op deze 
manier kunnen we onze |kennisachterstand[ in Nederland inlopen eninnovaties in ons gasland 
doorvoeren. 

( ppmerking [ s i ] : Hoezo? 

[Holland Innovation Team' is door Ministerie van Economische Zaken via Universiteit Utrecht 
gevraagd pm als basis te nemen het artikel "Screening Cp2 storage options in the 
Netherlands" van Ramirezét al. gepubliceerd in Science Direct (2Ó08)[ 

De bedoeling is dat de voigende punten in de workshop van 30 juni aan de orde zullen komen. 

1) Screening C02 storage options in the Netherlands 
2) Opmerkingen bij de waarden van de parameters van het gebruikte i'toetsingskadeij 
3) Parameters en hun samenhang, buitenland, verandering van parameters door 

gaswinning 
4) Selectie nieuwe parameters 
5) Opmerkelijke verandering van feiten in een jonge wetenschap 
6) C02-opslag en gasopslag vergeleken 
7) Het Botlekveld 
8) Bestaande C02 injecties (EOR en EOR) 
9) Mogelijkheden ter vermijding van politieke weigering van C02 opslag 
10) Conclusies 
11) Aanbevelingen 
12) Referenties 

Opimërking [ s2 ] : Resultaat • 
lokatiekeuze wordi bepaald door,,' 
.keuze seléctie-criteriaiHet. ; •, •• •'':. 
probleem Van'deverschillende, |. ': 
ciileriahetibén reeds tijdeiis ,,•.;• ^ 
worisliopbèsprokeri.'': •• • ' 
,Tehs!otie;:[3e keuze vopr een,, v, 
pUot/démo is,eeii,ahderé iian die ; 
.voor gèschiktHeidin Hèt aJgèmeèn, 
wat'diént gederaöiistréei:d te '. .•, 
worden?;:,;!";!:'.';''••',,•'>''•:'."' •'•;;' 

Of>mèrking [s3]i bè begrippeii 
'T9etsingskader'.en,,V; ,: 
Selectiecriteria wprden door élkaai 
gebmikt. Haniiigdiji hief, I • • ,."; 
eenduidig ii),te zijn ; ; 



HoUaod 
InnovBtlo 
Team 

1) "Screening C02 storage options in the Netherlands" 

De auteurs doen peii (goede) eerste poging pm een aantal criteria op te stellen yoor 
ondergrondse C02-opslag. 

Capaciteit - IMton (aquifers); 4 Mton (gasvelden) 
Dilcteaquifer > IOmeter 
Diepte top aquifer > 800 meter 
porositeit > JÓ% 
Permeabiliteit >200mDarcy [ 
Dikte van liet dakgesteente (caprock) > JO meter 
Samenstelling van het dakgesteente: steenzout, anhydriet, schalie ofkleisteen 
Samenstelling van het reservoir: zandsteen (aquifers); zandsteen, kalk en silt (gasvelden) 
De begindruk van het reseiyoir: geen overdruk 

Opmerking [ s4 ] : We hadden 
Amesco al.vboi- algemene keiize, 
,Het paper van Ramirez et al, geeft 
geen onderbou\ying yoor de 
criteria. •': • 

Opmerking [ s5 ] : Onduidelijk 
of dit pp aquiferï slaat,of i,h,a. 

Het is duidelijk dat de parameters die zijn gekozen een rol zullen spelen bij beoordeling van 
geschiktheid. De waarden wijken in bepaalde gevallen af van waarden die in andere studies 
worden gekozen. 
[in de workshop zullen de auteurs uitleggen welke hun uitgangspunten waren brii tot de 
gekozen waarden te kome4_ Opmerking .[s6]: Het paper 

vim Ramirez et al; geeft zelf aan, 
dat hiinfocijs niet bij deze '. 
technische'subsurface aspecten 
lag.-maar bij 'Efforts ne.éded lo • 
nianage risk'.';'.-L.'•• ;„ , 



HoUnnd 
lanovatlon 
Team 

2) Opmerkingen bij de waarden van de parameters van het gebruikte toetsingskader 

Een eerste evaluatie leidt tot de volgende opmerkingen: 

Capaciteit 

Er wordt een minimale capaciteit voor gas en olievelden gevraagd van 4 miljoen ton en twee 
miljoen ton voor aquifers. Dit is een redelijke aanname. 

Dikte aquifer 

Een minimumdikte van een reservoir van 10 meter als voorwaarde, |is naar mening yan HTT 
erg weinig hnrnerseen aquifer van |l km*l krnzouslechts enkele me^atomien iuimte 
brengen.[|bm het water te verdringen og grote diepte moet veel arbeid worden geleverd!. Bij 
een porositeit van 20% zou alle water over een afstand in alle richtingen van meer dan 500 
meter moeten worden weggedrakt. 

Diepte topreservoir 

Wanneer het criterium 800 meter diepte is genomen omdat C02 zich op die diepte en bij de 
heersende temperatuur als superkritisch gedraagt, lijkt dit een juiste aanname. 

Opmerking [ s7 ] : Onderbouwii 

Opmerking [ s8] : Alleen maar 
als'diè helemaal qua poriënvolume 
'gevuld zoiJ kuhiieii worden, 
hetgeeri'technisch niet haalbaar is. 

Opmerking [ s9 ] : Arbeid heeft 
niets met dièpiè maken. 

Porositeit en permeabiliteit 

JEén porositeit van minimaal 10% zal technisch geen beletsel hoeven zijn, voor injectie van 
C02|. In samenhang met een minimale dikte van 10 meter en een capaciteit van minstens 2 
Mton wordt injectie |echter erg duui]._ 

Dikte van het dakgesteente 

Een dikte van 10 meter [kan in voorkomende gevallen genoeg zijn. Wanneer het in samenhang 
wordt gezien met een dunne aquifer met lage porositeit, zal er over grote afstand geen variatie 
in dikte mogen plaatsvinden. 

Opmerking [ s i p ] : Waar komt 
diegrens dan .vandaan? 

Opmerking [ s l l ] : Onderbouw 
iitg inct.bcrékéiiing? 

Opmerking [ s l 2 ] : Onduidelijl. 
statenient: alles kan in 
.voorkómende geyalkn genoeg 
.zijn." ' . . ; . ' . • 

Samenstelling van het reservoir 

Voor aquifers wordt een zandsteencompositie voorgesteld, voor reservoir wordt zandsteen, 
kalk of siltstone voorgesteld. HIT ziet kalk niet als een optie die in dit stadium zou moeten 
worden meegenomen, immers kalk lost op in C02. Hiervan is het effect onvoldoende bekend. 
|viergels.met weinig kalk jen/of kleischalie zouden wat HITbetreft dan eerder een optie zijn 
dan kalk. 

Opmerking [ s l 3 ] : Waar vind 
.Je die? - ' : .. '-

Begindruk 

Reservoirdmkken zijn over het algemeen hydrostatisch. Dat betekent dat bij iedere 10 meter 
diepte de vloeistof/gasdnik in het reservoir 1 bar hoger wordt. Bepaalde gasvelden laten 



Holla 1 VT ' y ' ^ " 
Innoy t i l 111 ^ji,.t 

overdruk zien bij aanvang van de exploitatie. Overdruk heerst in voorkomende gevallen al 
miljoenen jaren in bepaalde reservoirs. Dit betekent dat de integriteit van deze velden 
gedurende lange tijd gegarandeerd is, ook bij aanvoer van aardgas vanuit de diepergelegen 
carboon kolenlagen. JHIT vindt initiële overdruk daarom een positieve eigenschap ;yan èen 
veld|. In de vvorkshop worden de waarden yan de parameters van het gebruikte 
toetsingskader ter discussie gesteld. 

Opmerking [ s l 4 ] : Overdruk 
kan ook iri.stand 'gehouden zijn vif 
een ; hoge druk véntiei' , • ' . ! ; ' . 
mechahisine: depyerdrukis, , '. ; 
'precies iii èyènwicht mei 'de druk' 
die het yentiei (breuk,',.) kan' : 
houden, Vgl. pressure cells . 
Terschelling basin; Overdruk is 
dus zéker niet bij yóorbaiit een 
pluspiint, eerder hét omgekeerde. 



Hotlaad 
Innovation 
T«am 

3) Parameters en hun samenhang, buitenland, verandering van parameters door 
gaswinning 

Inleiding 

HIT ziet bij de 10 gekozen parameters een duidelijke onderlinge samenhang, die belangrijk is 
bij de evaluatie van de geschiktheid van gasvelden en aquifers voor C02-opslag. Dit kan het 
beste aan de hand van voorbeelden worden toegelicht. |WELKE VOORBEELDEN??! 

Samenhang 

Een aquifer met een dikte van 10 meter, porositeit van 10% en een permeabiliteit van 
200mDarcy op 2000 meter zal een hydrostatische druk laten zien van 200 bar. Om in dit 
reservoir C02 te krijgen, zal het aanwezige water opzij moeten worden gedrongen, wat met 
hogere dmk gepaard zal moeten gaan dan in het geval van een aquifer op diepte van 800 meter 
(in dit vb worden porositeit, diepte en permeabiliteit samengenomen). 

Opmerking [ s l S ] : Wat is hier; 
de bedoeling • • • ; • ' -. ' • 

Gasresei-voirs laten dmkken zien in Nederland die variëren van hydrostatisch tot overdmkken 
van 30-60 bar. [Bij een evaluatie Jzien we dat Igasresèrvoirs diejioge^drukken vertonen, worden 
afgesloten door een dikkè.zoutlaag^(tqt honderden rnetersj. Steenzout is plastjsch (̂ en lage 
viscositeit) en op diepte vinden we daarom geen breuken jn het steenzout. Steenzout is 
ondoordringbaar voor gassen en vormt als zodanig een ondoordringbare laag. Bij toevoer van 
gas uit het carboon |is keimehjk |de druk qpgejopen. Bijgasyeldenjnhe^ westen van het land 
die geen dakgesteente tonen van zout, jtreffen we geen of nauwelijks overdruk aanl Is het nu 
een legitieme conclusie te veronderstellen dat een steenzout dak een beter dakgesteente is dan 
een gesteente van een andere samenstelling? (in dit vb worden reservoir druk en samenstelling 
en dikte van het dakgesteente samengenomen) 

Parameters gebruikt in andere landen 

iln de Engelse stadies |naar geschiktheid van reservoirs, worden als belangrijke_parameters 
beschouwd. Onderverdeling in subresei-voirs (een gasveld toont vaak verschillende 
compajtimenten (bloldcen)) Aquiferwerldng (in hoeverre heeft het water de plaats ingenomen 
van het gewonnen gas) 
Het bestaan van compartimenten is een ongunstige eigenschap, terwijl het ontbreken van 
aquiferwerking juist een gunstige eigenschap is. 

Opmerking [ s l 6 ] : Bróiï,. 
iiitwerking? ,'.;t';';•., .,;!• '•;• ;',• .• 

OptTièrkihg [ s i 7 ] : Hoogste ; 
overpressures iri'Nederland in 
Terschelling biisin, daar'geen ,. • 
honderÜeh 'meiérs.zo'ut. Ameland . 
ishóog'ste.pvérdruk'ónder;, :'• 
steeiizoüt (ca: iso bar).,,''' •': '•• 

Opmerking [ s l S ] : Toch wel 
erg hoog,vdlg'eii's'mij; wat is je 
refereiitié? -. Z';.':.".[.;;'.-'"'' 

OpmerkingTsl9]:Bron7 , 
Wordl niet dooi-,.data gestaafd: 
meeste,Rptliegérid.gasreservoirs 
zijn 'gewoon pp hydrostatisch 
evenwicht,; 'v '';''.'̂ ';>)'' •';•..• • '•"..,•' • 

Opriierking ; [s2p] : zie eerder: 
afwezigheid oyerdrók is geen ' 
disqiialifier,''•,•;:;":;,,:'.•.:';,';•,,';' , ;. 

Opmerking [ s21 ] : Referenties 

^erder valt op.datih'de .landen waarbij .G02,;wdrdtigeïnjecteerd ihaïir;bok in,landen.waar 
alleen nog studies wbrdén.'iiitgëvöerd veel meer,waarde,wordt 'gegeyen 'aan'technische 
parameters als ternperatuur, druk; viscositeit, injectiviteit etc: 

Opmerking [ s 2 2 ] : Referenties 
? Zonderverwijzijigen valt dit niet 
,iia tègaaii, laatsüah de.' ',; ; 
bediscussiëren'.'Bovendien: . 
>jb(3ÉPA-ÈZstudie"s'geven hier 
.wei (iegelijk aandacht aah! 



Verandering van parameters door gaswinning 

HIT acht de aanpak die de veranderingen meeneemt die een gasveld heeft ondergaan tijdens 
exploitatie in een toetsingskader juist. Immers tijdens de olie/gaswinning ontstaat er 
verandering in een situatie die gedurende miljoenen jaren dezelfde is geweest. 
Er vinden belangrijke processen plaats tijdens de gaswinning. Er wordt massa uit de 
ondergrond genomen. Dit leidt tot drukverlaging in het reservoir. Er vindt compactie plaats in 
het reservoir, dit vertaalt zich in bodemdaling aan het maaiveld - soms direct, in bepaalde 
gevallen met vertraging. Water neemt in bepaalde gasvelden de plaats in van het gewonnen 
gas, door toestroom uit de omgeving. In het ene veld is er wel aquiferwerking, in het ander 
niet. Omdat er tijdens de gaswinning een instabiele situatie is gecreëerd is het van groot 
belang om de veranderingen van het veld in kaart te brengen, immers met het injecteren van 
C02 zal getracht worden andermaal een [stabielere |sjtuatie te creëren^ Het is aan te bevelen om 
een zo goed mogelijk overzicht te genereren van de parameters die gedurende of vlak na 
exploitatie zijn veranderd. De belangrijkste parameters zijn: 

Opmerking [ s23] : Stabiele! 

1) gewonnen volume aan gas 
2) drukafname 
3) compactie (afname in porositeit en permeabiliteit) 
4) bodemdaling 
5) aquiferwerking 

Voor een |goed toetsingskader (en eventuele ranking jvan gotentiële_opslagIo_catie!5 )̂_is het_ van 
belang de veranderingen in de parameters van een reservoir pis aanvullend criterium |mee te 
nemen. In de Workshop wordt deze aanbeveling besproken]. 

Opmerking [ s 2 4 ] : Niet hct 
zelfde, zie.éérder. 

Opmerking [ s25] : Onduidelijl 
hoe die parameters kwaiititatief in 
een ranking moeteii worden . 
gebruikt. Kan m.i, ook niet. 

Opmerking [ s26] : W.it mij 
betreft is iiit 'dit rijtje alleen 
aquiferwerldng een kandidaat, 
Compactie en bodemdaling zijn 
afhankelijke parameters. De 
hoeveelheid gewonnen gas als 
zodanig is hiet relevant; hooguit di 
recovery factor.. ' 



4) Selectie nieuwe parameters 

Inleiding 

In de discussie over C02-opslag wordt in Nederland sterk de nadmk gelegd op procedures, 
vergunningen en toetsingscriteria. Hierbij worden vaak technische aspecten uit het oog 
verloren. Zoals de commissie ter beoordeling van de MER opmerkt, is bijvoorbeeld niet altijd 
duidelijk wat met druk wordt bedoeld. 

HIT onderscheidt in analyse en evaluatie tenminste 7 verschillende definities van drukken die 
een rol spelen in het proces van C02-opslag, te weten: 

1) oorspronkelijke reservoir dmk (hydrostatisch tot een overdruk van 30-60 bar) 
2) gesteente dmk / lithostatische drak 
3) hydrostatische druk 
4) druk waarbij C02 zich superkritisch gedraagt 
5) restdmk van het reservoir voor injectie 
6) druk waarbij C02 geïnjecteerd wordt 
7) verschil in injectiedruk en restdmk van het veld (bepaalt injectiviteit en daarmee de 
snelheid en dus de hoeveelheid van het ingebrachte C02). 

jWanneer C02 met een hogere drak wordt geïnjecteerd dan de restdmk van het reservoi4 dan 
zal het C02 expanderen, hetgeen tot koeling leidt (Joule Thompson cooling). Eén van de 
belangrijkste parameters van de injectie is dan ook het verschil tussen injectiedruk en 
restdrak/onderdmk in het reservoir. Wanneer dit verschil groot is ontstaan 
temperatuure ff ecten; wanneer het verschil minimaal is neemt de injectiviteit af en wordt het 
lege gasreservoir langzamer gevuld. 

{Zoals de adviescommissie MER verteltjgeven [verschillende websites ]en rapporten hierbij 
weinig uitsluitsel: 

Geen verplaatsing 

De kans dat C02 zich gaat verplaatsen naar andere gesteentelagen in de ondergrond is nihil. 

De C02 wordt namelijk op dezelfde druk gebracht als het aardgas dat er oorspronkelijk zat. 

[Daarmee is er geen overdmk of onderdmk tussen de lagen [die ertoe kan leiden dat C02_zich 

gaat verplaatsen. Dit is ook onderzocht door TNO-NITG en zij komen tot dezelfde conclusie. 

Temperatuur 

Ook over de temperatuur is [in de verschillende rapporten [weinig terug te vinden. Bij snejle 
afkoeling kan de permeabiliteit worden verlaagd - bijvoorbeeld bevriezing van 
achtergebleven of ingestroomd water. [HIT heeft in correspondentie aandacht gevraagd vodr 
het feit dat door afkoeling de concentiatie van zout in het formatiewater oververzadigd raakt 
en.neerslaat, met gevolgen voor de permeabiliteit!|. _ 

Opmerking [ s27 ] : Dat is altijd 
het geval, anders komt er niks in 
hetrèsèiVoir! .•,; 

Opmerking [ s 2 8 ] : Referentie 
naar locatie mer advies? , ' ' 

Opmerking [ s29 ] : Niet 
concreet 

Opmerking [ s 3 0 ] : Kaïiper 
definitie niet: Cb2 hijeft een 
hcigere (lichtheid dan het 
oorsproiikèlijke tiardgas,'en dus 
zijn drukevenwichtcii anders. - ;, 
Meest waarschijnlijk eindbeeld: 
dmiceyenwicht.op' het • 
oorspronkelijke:GWe (als er geen 
aquiferihfliix is gew;eest, en dus 
èen extrïi öhderclfiikonder de seal, 
hetgeenals extra "waarboi'g geldt. 

Opmei;king [ s 3 Ï ] : Geen refs! 

Opmerking [ s 3 2 ] : ln elk geval 
kwalitetatief is dit onder contrcjle 
bij gasopslagprojecten,' 



Evaluatie 

Bij het evalueren [van in Nederland uitgebrachte rapporten ^yer C02;opslagmoet 
geconcludeerd worden dat weinig aandacht wordt besteed aan drulcken en temperaturen. Dit in 
tegenstelling tot rapporten uit andere landen. Anderzijds kijken oliemaatschappijen en 
boonnaatschappijen goed naar dmk- en temperatuurwisselingen. [Ook Shell heeft hierover 
uitgebreid nagedacht. ( 

Opmerking [ s33] : (jeeh refs. 

Aanbevelingen 

Opmerking ;[s34]: Datlijkt mc 
in clit verbahd'dan ook het .-
belangrijkste ,; .. - .:;. ••, 

Bij selectie van een geschikt veld wordt aanbevolen om naast de veranderde parameters als 
drukva], compactie en daarvan afgeleide parameters als verminderde permeabiliteit en 
porositeit ook de parameters van de injectie (injectiedmk en temperatuur) als [selectiecriteria | 
mee te nemen. 

In de workshop worden deze nieuwe selectiecriteria ter discussie voorgedragen. 

Opmerking [ s35] : Wel als -
engineering aspe'ct, rnaai' niet als 
selectiet;'ritériui'h,' Iniiiiers, je kunt 
deze prpcessen tri principe , ' 
beheersen, ..•." ':,',' •'•'-•': " ' . ; . . , ' . . ' • ' 
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5) Opmerkelijke verandering van feiten in een jonge wetenschap 

Ideologie is een jonge wetenschap[. Dat heeft in een aarital gevallen na slechts 10 tot 20Jaar tot 
een volledig afwijkende verklaiing van de verschijnselen geleid. Er worden hier een viertal 
frappante voorbeelden genoemd, te weten: 

[ o p m e r k i n g [ s36] : Hoezo? 

1) aardbevingen bij gaswinning 
2) opbergen van radioactief afval in lekvrij zout 
3) onmogelijkheid van bodemstijging bij gasopslag 
4) zwelklei ja of nee 

Ad 1) Vanaf de tachtiger jaren werd door een aantal geologen verklaard dat aardbevingen door 
de gaswinning werden getriggerd. Na vele jaren van ontkenning wordt een en ander nu als 
volkomen waar aanvaard. 

Ad 2) In de Asse-mijn in Duitsland is radioactief afval opgeslagen. 20 jaar geleden werd ons 
(waaronder HIT) door alle medewerkers aan het OPLA-onderzoek en in de Duitse centra 
verklaard dat het afval aldaar veihg was en nooit met water in contact zou kunnen komen. De 
situatie nu wordt door bepaalde kenners als desastreus geacht. 

Ad 3) Bij het opstellen van de MER voor gasopslag in Nederland (Grijpskerk, Langelo en 
Allcmaar) werd het volkomen onmogelijk geacht dat de bodem in deze omgeving (weer) zou 
stijgen door gasopslag. Tot eind negentiger jaren werd diegene die dit suggereerde als 
incompetent beschouwd. Inmiddels wordt door dezelfde organisaties met verve verklaard dat 
het normaal is dat er bodemstijging optreedt en dat dit volkomen in de hand is. 

Bodemstijging website Shell 

Door C02-opslag kan de bodem, waar die eerst was gedaald, weer opnieuw gaan stijgen. Uit 

de ervaringen met ondergrondse gasopslag is bekend dat dit maximaal 80% van de eerder 

ontstane bodemdaling zal zijn. |ln Barendrecht betekent dat ongeveer 1,5 centimeter in het hart 

van de schotel.' 
Opmerking [ s37] : ls dat en 
probleem? 

Ad 4) In 2004 heeft HIT onderzoek gedaan naar het voorkomen van kleien die kunnen 
zwellen en Icrimpen. De eerste reactie van autoriteiten en geologen was dat er geen millimeter 
zwelklei in Nederland aanwezig was en dat er absoluut geen verder onderzoek moest worden 
gedaan. HIT [krijgt nog wekelijks meldingen van vermeejnde schade door zwelklei[. Op dit 
moment loopt er een onderzoek van Deltares. HIT verwacht - mede na verder eigen 
onderzoek - dat volgend jaar wordt gerapporteerd dat er nu |Wel speciale zwelklei aanwezig is_ 
op bepaalde plaatsen in het Noorden van het land. 

Opmerking [ s38] : Referenties 
? Dan moethet toch om erg , 
ondiepe vbarkoinens 'gaan? , 

Opmerking [ s39] : Waar, op 
weike diepte? ' • ';, • ' 
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Conclusies 

De conclusie moet luiden dat in de jonge wetenschap die geologie is, nog steeds wordt 
bijgeleerd en dat zaken die onmogelijk werden verondersteld, lOjaar vanafhet begin van een 
actie in de ondergrond vanzelfsprekend kunnen worden. Ook wordt duidelijk dat stellige 
conclusies beter niet getrokken kunnen worden zonder voldoende evaluatietijd, laten we 
zeggen na |l 0-20 j aai]. 

In de workshop wordt deze aanbeveling besproken. 

Opmerking [ s40] : Is de 
conclusie hier: 'wacht roet pilot 
project tot 2029! Dat is 
onafhankelijk van locatiekeuze? 
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6) C02 opslag en gasopslag vergeleken 

Er zijn analogieën tussen opslag van gas en opslag van C02. Ook bij C02-opslag in 
Bai'endrecht wordt deze vergelijking vaak gemaakt. In beide gevallen wordt gebmik gemaakt 
van de vrijgekomen ruimte door gaswinning. HIT is in de 90-jaren betrolcken geweest bij o.a. 
selectie van gasopslagiocaties Norg/Langelo en Alkmaar. Er is door enige geologen een 
onderzoek uitgevoerd naar de [geschiktheid van gasopslag [in de Rijnmond ((se(:tie 
ingenieursgeologiè, oktober 1996). [Ook hier werden selectiecriteria gebruikt._Kort wordt hier 
een overzicht gepubliceerd. 
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Opmerking [ s41] : Hoe het op 
zij, gasopslag stelt andci;e, en wat 
beftréf injectiviteit veel hogere', • 
eisen dan Cp2-üpslag.'Dat kan er 
mag niet xo maar. 1 op 1 .'; 
vergeleken wortlen. . ,; ,. 

Opmerking [s42]: Ref ? 

Taiiel 3,2 Ovcr7.iclil v;m dc rclevanie velden in hel West-Nederiand bekken. Ligging is de locatie 
len opzichte van Rijnmond, Indicatie: * •= slecht •"*= matig ''''"'=af)ed, Cccevens uit de Jauer et 
al.' cn Raccro-l̂ aena cn Drake" , 

Evaluatie en conclusies 

In de studies wordt Boüek als een veld beschouwd dat geschikt is voor opslagj, Barendrecht 
komt als minder geschikt naar voren. 

Opmerking [ s43 ] : Gasbufferin 
g dus, zie opmerking hierboven. 

Punt van discussie voor de workshop is de vraag waarom dat het geval was. 
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7) Het Botlekveld 

)h';^'^. 
'A 

i>^ • "» : . , 

p e initiële druk van het Botlek::veld dat op 2350 iheter is gelegen is 269 bai-, dat wil zeggen 
een overdrukyan 35 barj.JDit yeld_laat als één yan de wéinijeveldenin Nederland een 
overdruk zien: | _ 

Tot 2003 was reeds 61% van het gas geproduceerd, de dmk was reeds temggelopen van 269 
bar (overdmk) tot 133 bar in 2003. De eindmk wordt geschat op 46 bar in 2014. Dan zou 80% 
van het gas moeten zijn geproduceerd. 

[Wamieer we nu de productie cijfers van 2003-2008 bekijkeii moeten we tot de conclusie 
komen dat de situatie van 80% productie reeds moet zijn bereiktj. Opvallend is de mededeling 
van bladzijde 5 van het winningplan. 
http://www,nlog.nl/wipla/Public Winningsplan Botlek.pdf 

"Het verwachte winningpercentage voor het voorkomen Bodek Bunter is 82%. Met extra 
compressie zou een winningpercentages van rond 95% behaald kunnen worden. Echter dit 
percentage kan waarschijnlijk niet gehaald worden wegens beperkingen ten aanzien van dan te 
verwachten additionele bodemdaling." 
Onze vraag is hierbij: welk percentage van het gas is nu gewonnen? Heeft dit reeds de 
verwachte 82% overtroffen, of is dit hieronder en hoever? Welke maatregelen zijn getroffen, 
wanneer er meer dan 82% gas uit Botlek zal worden gewonnen? 

De vervolgvraag van HIT luidt dan: waarom wordt niet met Enhanced Gas Recovery 
bewerkstelligd dat het percentage van 82% wordt verhoogd naar 95%? 
In de workshop wordt de geschiktheid van het Botlekveld als alternatieve C02-
opslaglocatle voor Barendrecht ter discussie gesteld. 

Opmerking [ s 4 4 ] : Onjuist, 
Deze redenatie veröriderstclt zoet ; 
.water tot op 2350 meter diepte, }n 
.werkelijklieid is 269 zeer ' , , , 
'waarschijnlijkde hydrostatische 
;dri jfc ' , ' • ' . ; : - . 'v . , ' ' - '•• .>''.;' .'-

Opmerking [ s45 ] : (Jnjuist. 
Botlek heft geen ovèrdnik, terwijl 
er jijist vele yoprbeelden zijn van , 

I velden inet een overdruk . 

Opmerking [ s46 ] : Berekening 

http://www,nlog.nl/wipla/Public
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Eerste vergelijking van een aantal parameters tussen Botlek en Barendrecht (naar 
mening van HIT) 

Het Botlek veld heeft een beter dakgesteente dan het Barendrecht veld. 

Het Botlek veld is minder diep onder zeeniveau gelegen dan het Barendrecht veld. 

De capaciteit van het Botlek veld is veel groter dan die van het Barendrecht veld. 

Boven het Botlek veld bevindt zich geen woongebied. De risico's van het BoÜek gebied t.a.v. 
C02 opslag zijn kleiner dan andere risico's in dit industriële gebied. 

Het Botlek veld heeft een scheefgetelde sü-atigrafie en wordt afgesloten door een breuk 
daarboven bevindt zich horizontaal gelaagd gesteente (disconformity). 

Het Barendrecht veld is een anticlinale structuur (met kans op joints in de carbonaat rijke 
caprock). 

Waar van het Barendrecht gezegd kan worden dat er verschillende niveaus gas zit en er dus 
transport moet zijn geweest, is er in het Botlek veld slechts gas op een niveau in een veld van 
grotere ouderdom (Trias) dan het Barendrecht veld (Krijt). JHet Botlek veld toonde behoorlijke 
initiële oveî drak, [hetgeen de integriteit vaii het veld overduidelijk bewijst. 

De afstand van de Shell raffinaderij tot het Botiek veld is veel kleiner dan de afstand tot het 
Baiendrecht veld. 

Het Botlek veld kwalificeerde zich voor 2000 al als een veld ,tiat geschikt was vóór gasopslag. 
(professor Weber t.a.v. vergelijkende studies m.b.t. de Langelo en Grijpskerk gasopslagen). 
[Vanaf die tijd kwalificeert het Botlek veld zich als een beter veld voor opslag dan 
Barendrecht:!. 

In het Botlek veld is nog gas aanwezig. Dit gas zou er met Enhanced Gas Recovery (EGR) 
kunnen worden uitgehaald. jDe structuur van het Bptlek veM leent zich uitstekend voor 
Enhanced Gas Recovery. [Bij EGR bestaat de kans oj) doorbraak van het C02. Hoewel dit in 
het Botlek veld miniem is, zou dit geen probleem opleveren. Immers C02 rijk aardgas kan 
voorden opgewaardeerd bovengronds. Hiervoor zijn scheidingsmethoden. Een betere 
mogelijkheid is 'pm een mengsel van C02 eii CH4 direct om te zetten in energie én puur C02, [ 
met de zogenaamde oxyfuel methode, waarbij een mengsel van CH4 en C02 direct wordt 
verbrand met zuivere zuurstof. 

Opmerking [ s47 ] : Niet 
correct, zie eerder. 

Opmerking [ s 4 8 ] : Zie eerder: 
gasopslag stelt veel hogere eisen 
aan injectivieit). Dat was trouwens 
ook de enig parameter waar de 
groep Weber op hebben gescoord, 
dacht ik. 

Opmerking [ s49 ] : Rare 
conclusie, niet relevant voor C02-
opslag. 

( o p m e r k i n g [sSO]: Ref.' 

Opmerking [ s51 ] : At is niet di 
kem van het oxyfuel process: daar 
gaat het om het verbraiiden van ' 
CH4 met zuivere zuurstof. 

pr bestaan plannen om een dergelijke installatie te bouwen in Rotterdam'!̂  Een C02 opslag met 
Enhanced Gas Recovery en energie opwekking met pure zuurstof (oxyfuel) zou Rotterdam op 
de kaart kunnen zetten als C02 vrije energie stad in Europa en zou sterk door de politiek en 
inwoners worden gesteund. 

-[ Opmerking [ sS2] : Referentie? 
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Evaluatie 

Zoals gezegd zou [gefundeerde afwijzing van Botiek [ten overstaande van Barendrecht helpen 
bij de acceptatie. 
Het is daarom van belang dat deze kwestie behandeld wordt op de workshop. 

Opmerking [ s53] : Wat wordt 
hier nou precies bedoeld? 
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8) Bestaande C02 injecties (EOR en EGR) 

Al tientallen jaren vindt C02 injectie plaats met als doel extra olie te winnen. [Er vinden de 
laatste jaren ook C02 injecties plaats met als doel C02 yan gas te scheiden en dat te; 
herinjectèren in'de directe omgeyingli. inmiddels vinden ook enigej)rojecten plaats waarbij 
C02 injectie tot doel hééft C02 pp te bergenl 

Enhanced Oil Recovery 

Een methode om extra olie te winnen vanuit een veld waarin de dmk is afgenomen is het 
inspuiten van stoom, formatie water of gas. Dit heet [Enhancet̂ ' Oil Recovery .Behoudens 
slechts enkele (een zestal) blowouts is dit een beproefde en succesvolle techniek. HIT heeft 
veel contacten met |C02 G[lqbal, Kinder Morgen en andere experts op dit gebied. 

Enhanced gas recovery 

jZo kennenwé ook [enhanced gas recovery waarbij zwaar gas als C02 onderin het gasreservoir 
wordt gepompt. Daar wordt de druk weer opgevoerd zodat het lichtere aardgas (methaan) 
makkelijker en sneller naar de winningput stroomt. Er is een risico dat het zware gas 
doorbreekt, [echter er zijn velden waarbij het risico uitennate klein is[. Scheefgestelde velden 
lijken bij uitstek geschikt voor deze vonn van EGR. Het voordeel van deze winningmethode 
is het feit dat tegelijkertijd C02 wordt opgeslagen. 

SVV ri& 

^ , . , : = i . 
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[Op deze manier kan bodemdaling zelfs worden voorkomen [({voorgesteld in 1992[). Het wordt 
dan ook aanbevolen om deze techniek in een land waarbij bodemdaling belangrijk is verder te 
vervolmaken. 

Enhanced gas recovery en oxyfuel 

Oprnerking [ s54 ] : Ref.? 

Oprnerking [s55]:Réf.?Vzv 
ik wèeC gaat het stti'eds nog om hei 
terugbrengen ,van,uit het reservoir 
afkbmslig'C02 (K12-B, Snohvit, 
',:), Dus hog ccn power plant met 
,afvangVtc,-'.".'' ' ' ' , ' ' ' •. ." 

Ppmi^rking [ sSe ] : Nee, dat is 
imporpyéd ,Öil Recpyei^ (lOR); . 
Enh'ïincéij wordt het'pas, als er 
chemischeprpcessèneen rol gaan, 
;spele"n,{zoiüs'met,C02):'̂  . -. 

Ópmérkirig '[s57]: Nogmaals: 
iOR.ismetEÖR;V-

'Öprnerkirig [ s58] :h i theorie 
wellicht, inaar niet in praktijk. 

Opmerking [ s59] : Welke? 
Onderbouwing?.., 

Opinerking [ s60] : Een 
wijdverbreid mi.sverstand: 
hahtlhaveh iniüële druk kan alleen 
bij injectie vanaf „dag 1 van de 

,productie: p e vroegtijdige 
dóorbraalc van,C02,is dan wel 
,haast gègafahdèerd. En de kosten 
'voor beheersing yan de effecten 
van de bo'demdaling wegen niet op 
tegen'dederviiigvan 
gaBinkoiristcn. 

fbpniéri( jng [ s S l ] : Ref? 
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Het doorbreken van C02 is niet onmogelijk. In dit geval zal het aardgas dat naar boven wordt 
gehaald, een grotere hoeveelheid C02 bevatten. Het is de vraag of dit erg is, wanneer er boven 

het veld een (oxyfiiels [energie centrale wordt gebouwd. Een oxyfuel centrale verbrandt het 
binnenkomende gas met zuivere zuurstof, zodat zuivere C02 en zuivere waterdamp (stoom) 
overblijft. Op deze manier ontstaat een kringloop waarbij sprake is van een nul emissie 
centrale. Dit principe werd voorgesteld bij SEQ in Drachten, zie figuur. 

Opmei-king [siS2]: Zie eerdere 
opmerking over oxyfuel; hoeveel 
C,02 kail ,oxyfuel aan? Wellicht 
^vcrwairing met vèrstrpmen, waar 
inderdaad^een h(X)g %.C02 • 
.technisch toelaatbaar is. ,.' '. , 

'J["'rv V' -.L-i-^^'^-f : ; £ g ^ - ; ' ' ; ' \ 

Ander gebruik van lege gasvelden: geothermie in kleine lege aardgasvelden 

Naast gebmik van de ondergrond voor gas en C02 opslag is er [andere mogelijkheid, n.1. 
geothermie.| In dit licht is het artikel over winning van geothermie in Barendrecht een eye -
opener: 

http://iga.igg.cnr.ib'pdfAVGC/2005/1177.pdf 
Geothermal Heat and Abandoned Gas Reservoirs in the Netherlands 

Ook heeft HIT de gemeenteraad van Barendrecht in een brief reeds voor 2005 opmerkzaam 
gemaakt op de mogelijkheden om geothermie te winnen in hun gemeente; onlangs heeft HIT 
een onderzoeksvoorstel ingediend - GEOBOELER - waarbij [overtollig hemelwater|in lege 
gasvelden kan worden gebracht om enhanced geothermie te initiëren. 

Evaluatie en conclusies 

Het moge duidelijk zijn dat er verschillende mogelijkheden zijn om lege dan wel bijna lege 
gasvelden te gebmiken. Het is van belang hierbij de gebruiksmogelijkheden en combinaties te 
selecteren en naar haalbaarheid te evalueren, omdat het verkeerd kiezen van een proef in 
voorkomende gevallen contraproductief werkt (verkeerd heeft gewerkt). 

Opmerking [ s 6 3 ] : Dat geldt 
voor elk veld in beginsel. Kan dus 
niet als selectiecriterium dienen, 
'Eventueel zou een concurrerende 
aan'vraag voor geoüiermie kunnen 
\yorden ingediend. In die zin laat 
huidige regime van overdracht 
wva naar bpv geen ruimte. 

Opmerking [ s64 ] : Dat is toch 
wel bijna al het rcgen\yaler!? Als j( 
dat water in éen leeg gasveld 
brengt, ben je meteen alle druk om 
het - na opwarming - weer terug 
tc winnen kwijt,: Wel zou de put 
kunnen wprden'gebruikt om in de 
aquifer.orider/naasl he:t veld.. ; 
waniite te.'winnen, .Maar kans 
beslaat, dat de 'druli ook daar tgv, 
gaswinning is gedaald en je dus , 
extra pompcapaciteit nodig zou 
hebben.; ;. i . 
.Enige, uitweg zou een soort 
gesloten ondergronds systeem zijn 
met voldpende warmte 
uitwisseling mei het reservoir. Dat 
moi;t nog worden uitgevonden. 

http://iga.igg.cnr.ib'pdfAVGC/2005/1177.pdf
file:///yorden
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9) Mogelijklieden ter vermijding van politieke weigering van C02 opslag 

Inleiding 

Hoewel duidelijk is dat een proef in Barendrecht technisch mogelijk is, is het wellicht niet het 
beste veld om een nieuwe techniek uit te proberen (HIT is in discussie met Shell over 
verschillende eigenschappen van het Barendrecht reservoir). Het overgrote deel van de 
technische vragen wordt adequaat beantwoord . 

Er zijn verschillende mogelijkheden om voorafgaande aan het opzetten van een grote infra 
voor Barendrecht een periode te nemen waarin gezocht wordt naai' andere mogelijkheden. 

Voorbeelden 

Eerste proef in Barendrecht zonder aanleggen van infra, maar met injecteren van C02 
aangevoerd door tankwagens (met daarin vloeibaar C02), bijvoorbeeld 1 tankwagen per uur. 
[Dit betekent dat bij een proef van IOOO uur meer dan 20.000 ton zal kunneti wordeh 
geïnjecteerdj.̂  

Selecteren van een Idein gas veld (kleine velden beleid) waarbij wordt gekeken of LNG kan 
worden gemaalct en het afgescheiden C02 kan worden temggeïnjecteerd; kijken of 
bodemdaling kan worden vermeden. 

Opmerking [ s65] : Niet zinvol, 
ln K12-B doen we al meer. En 
door het bij 20.000 ton te laten 
zullen we niets leren.over het 
vilgedrag eh de slabiUsatie na 
echte vulling. 

Selecteren van een klein aai'dgas veld en het opereren van een oxyfuel unit, waarbij C02 van 
de verbranding wordt geïnjecteerd in het veld. 

Bezien of Botiek past in eventuele C02 opslag, beschouwen of en hoe Botiek gecombineerd 
kan worden met |bxyfue| (verhoogde gasopbrengst en vermjjden van boderndaljng)^ 

[Het uitvoeren van een vergelijkende smdie tussen Ziedewij en BoÜe4 

Selecteren en evalueren van gasvelden onder ^teenzoutlagen met oorspronkelijke overdruk | 
(oxyfuel etc). 

Opmerking [s6e]: ?? 

Opmerking [ s67] : Tot nu toe 
ging het zo te zien om het 
Barendrecht veld. Nu wordt op 
eens Barendrecht-Ziedewij ten 
tonele gevoerd. 

Opmerking [sSS]: Nee dus. 

' Onderwerpen als mogelijke (carbonate) joints in dakgesteente, watersattiratie en verschillende niveaus in het 
reservoir worden besproken tussen SHELL en HIT 
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10 en 11) Conclusies en aanbevelingen 

Er za! worden gepoogd om aan de hand van discussies, vragen en opmerkingen van de 
aanwezige experts in het verslag en in het achterliggende rapport conclusies te trekken en 
aanbevelingen te doen. 



Holla 1 I VtiT* 
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12) Referenties 

https:/Avww4.eventsinteractive.coni/ieayviewpdf.esp?id=270005&f11e=//serenitv/EPll%2 
4/Eventwin/Pool\\\\office27/docs/pdf/ghgt % 5F9Final00812.pdf 

Screening C02 storage options in the Netherlands 

http://iga.igg.cnr.it/pdfAVGC/2005/1177.pdf 

Geothermal Heat and Abandoned Gas Reservoirs in the Netherlands 

http://www.nlog.nl/wipla/Public Winningsplan Botlek.pdf 

Winningplan Botlek 

Expertise van Holland Innovation Team met betrekking tot de ondergrond. 

In 1989 werd het RMNO rapport geschreven Erop of Eronder. Hierin werd aanbevolen een 
bestemmingsplan voor de ondergrond te maken. 

In 1992 werd in het kader van ICES aanbevolen C02 in aardgasvelden in het Noorden te 
injecteren om daarmee bodemdaling te voorkomen. 

In 1994 werd een studie geschreven over opslag van radioactief afval. Hierin wordt de 
kwaliteit van dit onderzoek ter discussie gesteld. 

In 1995 werd een rapport geschreven over de geologische stabiliteit met betrekldng tot C02 
injectie op verzoek van SenterNovem. 

In 1997 werden aanvullingen hierop geschreven en werd meegewerkt aan de geochemische 
implicaties van C02 in de ondergronds. 

In de laatste tien jaar is door HIT gewerkt aan monitoring van bodembewegingen bij injectie 
van vloeistoffen (o.a. in Canada en Spanje). De eigen bodem monitoring methode kan de 
verplaatsing van vloeistoffen en gassen in de diepe bodem en ondiepe bodem volgen en kan 
worden gebmikt als early waming system. 

In 2004 en 2005 werd Lac Nyos bekeken en de laatste jaren wordt veel inhoudelijk met 
buitenlandse zakenkundige instituten gecorrespondeerd. 

In 2007 en 2008 werden patenten verkregen met een nieuwe proces dat middels injectie water 
kan vrijmaken uit ondergrondse calcium sulfaat formaties. 

Per 2009 is een onderzoeksvoorstel ingediend om enhanced geothei'mie te doen (Geoboiler) 
en lopen er twee patenten (pending) op het gebied van waterwinning in de ondergrond. 

http://iga.igg.cnr.it/pdfAVGC/2005/1177.pdf
http://www.nlog.nl/wipla/Public


Concept eindrapport Toetsingskader C02-opslag 

Datum; 29 januari 2010 

Nog aan te passen in het rapport: 

p.3 - 'De beoordeling van de methode Is vastgelegd in een conceptrapport, ingediend door HIT 

in juni 2009.' Dit moet worden: De beoordeling van de methode is vastgelegd in een 

discussiestuk, dat voorafgaand aan de workshop verspreid is (d.d. 23 juni 2009). 

. p.3 - Tn het concept eindrapport is commentaar door UCE en TNO verwerkt.' Dit moet worden: 

'In het concept eindrapport is het commentaar dat UCE en TNO hebben gegeven op de draft 

versie van het rapport, deels verwerkt. Waar nodig zijn opmerkingen van TNO in de voetnoten 

opgenomen.' 

. p.4 - 'Een eerste beoordeling van de parameters van de screening methode leidt tot de 

volgende opmerkingen.' Dit moet worden: 'Een eerste beoordeling van de parameters van de 

screening methode leidt tot de volgende opmerkingen van HIT. ' 

. p.5 - Hierin wordt HIT gesteund door een aantal Engelse studies (o.a. Pers. Com. Mike Austell, 

CO2 Global). Er wordt hier verwezen naar Engelse studies, graag referenties toevoegen van 

deze studies. 

p.7 - 'Bij het evalueren van in Nederland uitgebrachte rapporten over C02-opslag wordt 

geconcludeerd dat meer aandacht moet worden besteed aan drukken en temperaturen.' Op 

welke rapporten is dit gebaseerd? Bij studies naar een Individueel veld wordt nl. altijd naar 

gekeken temperaturen en drukken gekeken 

. p.8 - Tn de Engelse studies naar geschiktheid van reservoirs, worden als belangrijke 

technische parameters beschouwd:' Erwordt hier wederom verwezen naar Engelse studies, 

graag referenties toevoegen van deze studies. 

. p.10 - Wat doen we met dit stuk over hoe is omgegaan met commentaren' 

. p.12 - 'Dit zou betekenen ... model kunnen bevestigen,' De druk wordt in de put gecontroleerd 

en zal nooit boven de reservoirdruk uitkomen. 

• p.14 - p.17 - 'Er zijn analogieën ... de Barendrechtse velden'. De vergelijking tussen gasopslag 

en C02-opslag valt niet binnen de kaders van de onderzoeksopdracht. 

• p.21 - 'Tenslotte: ook al ... Barendrecht kunnen zijn.' Er wordt gezegd dat het risico van een 

event met een tankauto zeer klein is. Dit wordt echter niet ondersteund met bewijs. Hoe 

vergelijkt het risico van een pijpleiding met een tankauto? Hier moet iets over gezegd worden. 

Belangrijkste opmerkingen die UU zal moeten maken: 

• Toetsingskader is niet volledig toegepast (zie p.11 - p.13); er is willekeurig wat geschreven 

over de verschillende velden. 

. Analogie C02-opslag en gasopslag valt niet binnen de kaders van de onderzoeksopdracht; 

. Aanbevelingen over voorgenomen C02-opslag in Barendrecht vallen buiten 

onderzoeksopdracht; 

• Tijdens de workshop is discussie gevoerd over de mogelijke inzet van het Botlek-veld i.p.v. het 

Barendrecht veld. Er is ook geconcludeerd dat dit veld voorlopig niet beschikbaar is. 

. De uitspraken over het risico v. C02-vervoer per tankwagen tijdens een (korte) proef niet zijn 

vergeleken met risico's COa-vervoer per pijpleiding. Zo mogelijk vergelijking concretiseren obv 

nadere info v. TNO (mits mogelijk en begrijpelijk). 



Nog checken: 

• , 'p.5 - 'Het is opmerkelijk dat in de opsomming van Ramirez et al. niet wordt gesproken 

van kalkareniet (kalkzandsteen), terwijl dat het reservoirgesteente van bijvoorbeeld 

Barendrecht is. Waarom is dit relevant? 

• • p.6 - 'Het is derhalve...een concreet opslagveld'. B i j ' hecken of deze aspecten 

ingebouwd zijn in de mer van Barendrecht. 

'p. 10 - 'De discussie ging ... (hierna volgende hoofdstukken).' Deze tekst laten checken 

bij TNO. 

• ( p.15 - 'Op de shortlist... het Annerveen veld.' Referentie checken. 
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Van: _ 1@uu.nl] 

Verzonden: maandag 15 maart 2010 14:45 

Aan: " ~ 

CC: " • ' . '' • ' ' . ,; . ' , 
t,. , - ''.'• " > • • ' . • • • • ' - .•.'.-.''. •;:'•• ••••)' • 

Onderwerp: Finale versie Eindrapport Toetsingskader 0 0 2 

Beste' 

Tijdens miini „̂_ yeraaderina ini__ range week zijn er toch nog enkele wijzigingen in het 
eindrapport aangebractït door HIT, die zijn in deze alleriaatste en finale versie verwerkt. Als datum heb ik het 
rapport dan ook de maand maart meegegeven, i.p.v februari. 

Separaat sturen we aan' de papieren versie van het rapport plus de bijbehorende brief, zodat 
we daarmee de opdracht definitief is afgerond. 

Voor de rekening heb je afspraken gemaakt met ^ ; .begrijp ik, en wordt er door 
ivan onze financiele afdeling een credit nota gestuurd. 

Met vriendelijke groet, 

Universiteit Utrecht | Utrecht Centrum voor Aarde en Duurzaamheid (UCAD) en Utrecht Centrum voor Energie-onderzoek (UCE) | 
•I Zonneveldvleugel, Heidelberglaan 2 | 3584 CS Utrecht | T 030 M. ' ' ' I i@uu.nl | vi/wvi/,ucao,ni 

en www,uce-uu,iir 

7-5-2010 

mailto:1@uu.nl
mailto:i@uu.nl


pagina 1 van 2 

iHi'i 

Van: - •' j , „i;._.* C)' •. , ' , ',., ,',, .., ,'"@uu,nl] 

Verzonden: donderdag 11 maart 2010 11:13 

Aan: • 

CC: 

Onderwerp: RE: eindrapport 

Hoi 

Net telefoon gehad van de office manager van Peter van der Gaag, Voor maandag zal Peter nog wijzigingen 
doorsturen aan dus wacht nog maar even met opsturen. 

Met vriendelijke groet, 

Universiteit Utrecht | Utrecht Centrum voor Energie-onderzoek (UCE) \j , ' ^ Management Assistente | Heidelberglaan 2 | 3584 
CS Utrecht IT030-; ' | lïjuu.nl | wvwy.uce-uu.nl | 

From:, 
Sent: woensdag 10 maart 2010 15:51 
To: ,~ 
Subject: RE: eindrapport 

Hal; 

Nog geen bericht van, '•-' ofi Wat denk je, moeten we het rapport maar 
versturen of zullen we wachten tot er maandag weer is? 

Groeten,' 

utrecht Centrum voor Energie-onderzoek (UCE) | Universiteit Utrecht | Van Unnikoebouw, Jan Zonneveldvleugel 120 j Heidelberglaan 2 | 
3584 CS UTRl£CHT| T+31 (0)30i | F+31(0)301 ; | \«Avw,uce-uu,nl j , " , . , i@uu,nl 

From: 1(1) On Behalf Of 
Sent: dinstJag y maart 2010 14:12 
To: " , ' ^ 
Subject: FW: eindrapport 

Ter info 

Met vriendelijke groet. 

Universiteit Utrecht I Utrecht Centrum voor Energie-onderzoeK (UCE) 1̂  ,,,. , ,̂ ,,• i, , ,. ,v | Heidelberglaan 2 | 3584 
CS Utrecht IT 030- i|4 i(S)uu,nl.| www,uce-uu,ni | 

From:, ,' ,,„ [mailto* __ (g)hollandinnovationteam.ni] 
Sent: maandag 8 maart 2010 17:41 
To:, 
Cc: @hollandinnovationteam.nl 
Subject: RE: eindrapport 

7-5-2010 

http://wvwy.uce-uu.nl
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ik kijk er rustig naaren stuur opmerkingen naar je medewerkster, 

From:; ___@uu.nl] 
Sent: maandag 8 maart 2010 12:23 
To:i r 
Cc:; 
Subject: eindrapport 

Beste'"" 

Ik heb je opmerkingen van 
gisteren zo goed maogelijk in de tekst of in noten verwerkt, zie de bijlage, waarin alles nog in Track Changes 
te zien is. 
Alle correcties accepteer ik vervolgens en zet het document in pdf om en stuur hem dan naar EZ toe. In de 
brief erbij zet ik wel dat HIT de volle verantwoording voor het rapport draagt, dat lijkt me logisch. 

lyiet vriendelijke groet, 

Universiteit Utreoht | Utrecht Centrum voor Aarde en Duurzaamheid (UCAD) en Utrecht Centrum voor Energie-onderzoek (UCE) |,_ ( 
" • • r I Zonneveldvleugel. Heidelberglaan 2 I 3584 CS Utrecht IT 030-1 i |M06^ ?|< i@uu,nl | wwwj jcadj i ! 

7-5-2010 

mailto:___@uu.nl
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Van: • @uu.nl] 

Verzonden: maandag 8 maart 2010 12:28 

Aan: _ 

CC: " 
I i .1 ' I 

Onderwerp: eindrapport 

Beste' 

Dit weekend ben ik veel met Peter vd Gaag in de weer geweest om het rapport weer aan tepassen aan de 
hand van je lange lijst. Je kriiat nu het eindresultaat, ook omdat ik zo moet wegrennen naar de trein en de rest 
vd week^ 
Ik heb lang niet al je wensen kunnen honoreren, maar ik hoop datje daar begripvoor hebt De briefen het 
rapport zullen door, worden uitgepnnt en ook per post naar̂  worden opgestuurd. 

Met vriendeliike groet, 

Universiteit Utrecht | Utrecht Centrum voor Aarde en Duurzaamheid (UCAD) en Utrecht Centrum voor Energie-onderzoek (UCE) | 
I Zonneveldvleugel, Heidelberglaan 2 | 3584 CS Utrecht | T 030- | M 06-< > \é §uu,nl | www.ucao.nl 

CM vwvw,uce-uu,iii 

7-5-2010 

http://www.ucao.nl
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Van: , . . . ' • = . • , t@tno,nl] 

Verzonden: donderdag 4 maart 2010 9:16 

Aan; 

CC: 

Onderwerp: RE: Correcties in eindrapport Toetsingskader 

Beste-

Voor mij (persoonlijk) zijn de aanpassingen op onze reacties van gisteren OK, 

gr, 

From: i t@geo.uu.nl] 
Sent: Wea J/:i/2010 5:28 PM 
To::"~ 
Cc:' Kgiminez.nl 
Subject: Correcties in eindrapport Toetsingskader 

Beste, 

Ik heb de opmerkingen vani en len de reacties daarop vanj |̂zo goed mogelijk op blz 5 en 11 en 12 verwerkt. Kijk er nog 
even naar als je wilt, en mail dan alleen OK of zoiets als jullie het er mee eens zijn, of stuur een verbeterde zin. 

Groet, 

From: | [malltoi ©tno.nl] 
Sent: woensdag 3 maart 2010 15:47 ' 
To: ©geo.uu.nl; ( 
Cc:: @minez.ni 
Subject: Kt: Reacties van der Gaag 

Beste 

onze reactie: 

De mineralogie van de velden is goed bestudeerd (zie WIER en rapporten), illiet en kaolinlet zijn geen zweikleien. 

De Botlek is niet bewezen geschikt te zijn voor Co2 opslag. De Lier leek dat ook te zijn, maar na een grondige haalbaarheidstudie werd 
een showstopper gevonden. Voor de Botlek is zo'n studie niet uitgevoerd. Ook is tiet nog lang niet uitgeproduceerd. 
Het in fasen uitvoeren van het project biedt ook voordelen (snel afronden van een volledige injectie cyclus, voor een tweede in de 
Ziedewij wordt begonnen). De geologie hier is anders maar ook deze is aan een grondige haalbaarheidsstudie ondenworpen. Natuurlijk 
kan dit veld niet op elk aspect direct met de Barendrecht worden vergeleken. Echter voor zaken als injectivity, afsluiten&monitorlng 
procedures etc, etc, is dit wel degelijk mogelijk. Ook liggen beide velden dicht bij elkaar (grotendeels 1 pijpleiding nodig). 

gr, (ook names; 

From:; /gigeo.uu.nl [mailtoi igeo.uu.nl] 
Sent: Wea J/3/2010 3:13 PM 
T o : | 
Cc : | ,1 @mlnez.nl 
Subject: Reacties van der Gaag 

Beste, 

Hierbij de respons van Peter vd Gaag op je opmerkingen. Zullen we straks 
even bellen erover, want ik wil dit natuurlijk snel verwerken en dan het 
rapport wegsturen, na ook nog eventuele opmerkingen van EZ te krijgen. 

Groet, 

PS: even via mijn Geo mail, de UU mail vertoont weer kuren, 

Original Message 

7-5-2010 

mailto:t@geo.uu.nl
http://uu.nl
http://uu.nl
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Subject: barendrecht afsewezen: beter uitgesteld!!! 
From: ", f' < @hotlandinnovatioiiteam,nl> 
Date: Wed. March 3. 201 fl 1 :ku pm 
To: "\ ' ' ' '«)Beo.uu.nl> „ 

'" • l@gmail.com> 

Opmerking 1) Goede tip, staat verkeerd in een van de MER rapporten 

Op blad zijde 22 van het TUDe|{\ rapport (20 augustus 2009) staat het erg 
goed geïllustreerd. 

beter dus - zandsteen met kwarts (80%) en 20% - voor het overgrote deel -
kleimineralen (illiet en kaoliniet) '-.-

Natuurlijk zijn wij doorgegaan en zou ik willen aanbevelen om de 
geochemische reacties van deze kleimineralen heel erg goed te bestuderen -
zie mijn rapport van 2004 over zwelkleien. 

Oprnerking 2). Inderdaad hebben de Iwee velden samen ruim voldoende 
capa'citeit, maar het reservoir gesteente en dus reservoir eigenschappen van 
veld Barendreclit zeggen niets over de eigenschappen van liet Barendrecht 
Ziedewij veld (van verschillende ouderdom, verschillende diepte, van andere 
gesteente samenstelling, in blokken verdeeld (subreservoirs, waarvan een 
aantal geologen - waaronder wij - zeggen dat dit geen voordeel is). 

Met andere woorden resultaten van het vullen van Barendrecht kunnen niet 1 
op 1 vertaald worden naar Barendrecht Ziedew,ij. 

Ter vergelijking wanneer-een bedrijfin de Rijntpond een vergunning aanvraagt 
voor opslag van':4 miljoen ton kolen, dan kan dit bedrijf'echt niet zeggen ik 
doe eerst 800,000 ton in dc Botlek en dan neem ik daama Pemis daar kunnen 
nog voel meer (3,2 miljoen ton ) kolen liggen. Ik heb toch bewezen dat er 
ook kolen kunnen liggen in de Botlek. 

Groetf 

From:, _ .[mailto^ £!geo,uü.nl] 
Sent: vrijdag 26 febmari 2010 12:56 
T o : i ~ 
Cc-.i 

I @tno,nl 
Subject: laatste correcties Toetsingskader C02 opslag 

Beste 

Op verzoek van( wil ik nog t-wee conecties in het rapport 
aanbrengen, oftvel in de tekst zelf, of als opmerking van TNO. Ik stuur je 
ze hierbij toe, zodat je dc gelegenheid hebt erop te reageren 

Met vriendelijke groet, 

7-5-2010 

mailto:l@gmail.com
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(1) Op pag 5 wordt onder het kppje "samenstelling van het reservoir" 
vermeld dat het reservoirgesteente van Barendrecht uit kalkzandsteen 
bestaat. Vraag: waar heeft hij dit vandaan (litt, ref??) 
Op grond van ons bekende gegevens (lithologische beschrijvingen) is het: een 
kleiige zandsteen (d,w,z, dat het framework van de zandsteen door 
Kvvartskorrels (60-90%) wordt gevormd en niet door kalkkorrels) met lokaal 
siderict(een ijzercarbonaatjvorming. 
Peter suggereert impliciet, dat calciet oplost en daardoor instabiliteit in 
het reservoir kan worden veroorzaakt. Dit zal op grond van onze bevindingen 
en analyses niet optreden. 

(2) Op pag 11: De Barendrecht opslaglocatie bestaat uit twee velden 
(Barendrecht op 1700 meter diepte en Barendrecht Ziedewij op 2700 meter 
diepte) samen bevatten deze velden veel meer capaciteit dan de gevraagde 4 
miljoen ton, ln fase 1 zal begonnen worden met het Barendrecht veld, dat 
inderdaad een capaciteit van 800,000 ton heeft. Vervolgens zal men overgaan 
op Barendrecht Ziedewij. Deze tekst is dus onvolledig, door niet op te 
merken dat het om twee velden gaat, die ruim voldoende capaciteit hebben om 
aan de tendervoorwaarden te voldoen. 

This e-mail and its contents are subject to the DISCLAIMER at http://www.tno.nl/disclaimer/email.html 

This e-mail and its contents are subject to the DISCLAIMER at http://www.tno.nl/disclaimer/email.html 

7-5-2010 

http://www.tno.nl/disclaimer/email.html
http://www.tno.nl/disclaimer/email.html
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Van: ; j , ^^.(guu.nl] 

Verzonden: donderdag 25 februari 2010 15:44 

Aan: i 

Onderwerp: RE: Brief bij eindversie VdGaag rapport 

Bijlagen: UCE 10-06 Eindrapport Toetsingskader 002 25feb10 (2).doc 

Op verzoek van mijn decaan is de zin over de verantwoordelijkheid van de UU nog iets aangescherpt. Zie 
bijlage. 
groet, 

From:| . ^ 
Sent: donderdag 25 februari 2010 14:31 
To: < _ 
Subject: Brief bij eindversie VdGaag rapport 

Beste! '"" 

Kijken jullie ook nog even kritisch naar deze conceptbrief? 
dank, 

Universiteit Utrecht | Utrecht Centrum voor Aarde en Duurzaamheid (UCAD) en Utrecht Centrum voor Energie-onderzoek (UCE) |, 
; I Zonneveldvleugel, Heidelberglaan 2 I 3584 CS Utrecht I T 030-; | M 06-: ! |, i(5)uu,nl | wvw,ucao.ni 

en www,uce-uu,tii 

7-5-2010 



Post adres Heidelberglaan 2, 3584 CS Utrecht 

Aan 

Ministerie van Economische Zaken 
T.a.v. 
Projectorganisatie CCS 
Postbus 20101 
2500 EC Den Haag 

Datum 

25 februari 2010 

Onderwerp 

Eindrapport Toetsingskader C02 opslag (1 - 6740) 

Utrecbt Centrum voor 
Energieonderzoek 

Uw referent ie 

ET/ED / 9075246 
Onze referent ie 

UCE 10-06 
Telefoon 

-1-3130 253 
Telefax 

+ 31 30 253 
E-mail 

i@uu.nl 
Website 

w w w . u c e - u u . n l 

Geachte, 

Het Ministerie van Economische Zaken heeft het Utrecht Centrum voor Energie-onderzoek 
(UCE) van de Universiteit Utrecht opdracht verleend voor een korte studie: "Toetsingskader 
C02 opslag". Deze studie is, in overleg met U, uitgevoerd door het bureau Holland 
Innovation Team (HIT) te Rotterdam. Als bijlage van deze brief zenden wij u hierbij het 
eindrapport van deze studie, waarbij het volgende wordt aangetekend. 
Vertegenwoordigers van zowel TNO als UCE hebben de gelegenheid gehad commentaar te 
leveren op het rapport en de meeste commentaren zijn vervolgens door HIT verwerkt, 
ofwel in de tekst zelf of in voetnoten. Dat neemt niet weg dat wij van oordeel zijn dat de 
gevraagde verdieping van het bestaande screening kader slechts gedeeltelijk is uitgevoerd. 
Bovendien is ongevraagd een analogie tussen C02 opslag en gasopslag toegevoegd en zijn 
aanbevelingen voor C02 opslag in Barendrecht opgenomen die geheel buiten de opdracht 
vallen. Het moge duidelijk zijn dat HIT de verantwoordelijkheid draagt voor het rapport en 
dat de Universiteit Utrecht niet alle onderdelen van het rapport ten volle onderschrijft. 

Hiermee vertrouwen wij erop voldaan te hebben aan uw opdracht en zuiien u binnenkort de 
eindafrekening toezenden. 

Met vriendelijke groet, 

Cc:, 
Bijlage: eindrapport Toetsingskader 

Utrecht Univers i ty par tners UCE 

• Science, Technology & Sodety, Faculty of Sciences 
• Envirofimental and Innovation Studies, Faculty of Geosclences 
• Surfaces, Interfaces & Devices, Faculty of Sciences 
• Inorganic Chemistry and Catalysis, Faculty of Sciences 

Externa) partners UCE 

• ECN, Energy research Centre of the Netherlands 
• Econcem 
. TNO 
• KEMA 

mcej 
"Shw, 
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Van: __̂ ,i (guu.nl] 

Verzonden: donderdag 25 februari 2010 14:31 

Aan: '~ 

Onderwerp: Brief bij eindversie VdGaag rapport 

Bijlagen: UCE 10-06 Eindrapport Toetsingskader C02 25feb10.doc 

Beste )en, 

Kijken jullie ook nog even kritisch naar deze conceptbrief? 
dank, 

Universiteit Utrecht 1 Utrecht Centrum voor Aarde en Duurzaamheid (UCAD) en Utrecht Centrum voor Energie-onderzoek (UCE) | 
, , ' , . ; , , , , . , ; , , 'I Zonneveldvleugel. Heidelberglaan 2 I 3584 CS Utrecht I T030-; M 06-i , .|( i@uu,nl | wvi/w/,ucao,ni 

en www.uue-uu.iii 
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Postadres Heidelberglaan 2, 3584 CS Utrecht 

Aan 
Ministerie van Economische Zaken 
T.a.v. ' ' 
Projectorganisatie CCS 
Postbus 20101 
2500 EC Den Haag 

Datum 
25 februari 2010 

Onderwerp 
Eintdrapport Toetsingskader C02 opslag (1 - 6740) 

Utrecbt Centnun voor 
Energieonderzoek 

Uw referentie 
ET/ED / 9075246 
Onze referentie 
UCE 10-06 
Telefoon 
+31 30 2531 
Telefax 
+31 30 253 
E-mail 

( )@uu.nr 
Website 
www.uce-uu.nl 

Geachte, 

Het Ministerie van Economische Zaken heeft het Utrecht Centrum voor Energie-onderzoek 
(UCE) van de Universitei t Utrecht opdracht verleend voor een korte studie: "Toets ingskader 
C02 opslag". Deze studie is, in overleg met U, uitgevoerd door het bureau Holland 
Innovat ion Team te Rotterdam. 

Als bij lage van deze brief zenden wi j u hierbi j het eindrapport van deze studie, waarb i j het 
volgende wordt aangetekend. Vertegenwoordigers van zowel TNO als UCE hebben 
gelegenheid gehad commentaar te leveren op het rapport en de meeste commentaren zi jn 
vervolgens door HIT verwerkt , ofwel in de tekst zelf of in voetnoten. Dat neemt niet weg 
dat wi j van oordeel zi jn dat de gevraagde verdieping van het bestaande screening kader 
slechts gedeeltel i jk is ui tgevoerd. Bovendien is ongevraagd een analogie tussen C 0 2 opslag 
en gasopslag toegevoegd en zijn aanbevelingen voor C02 opslag in Barendrecht 
opgenomen die geheel buiten de opdracht val len. De Universitei t Utrecht kan dan ook geen 
verantwoordel i jkheid dragen voor deze addit ionele onderwerpen en aanbevel ingen. 

Hiermee ver t rouwen wi j erop voldaan te hebben aan uw opdracht en zullen u b innenkor t de 
eindafrekening toezenden. 

Met vr iendel i jke groet. 

Q.c\i 
Bij lage: e indrapport Toetsingskader 

Utrecht Universi ty par tners UCE 

• Science, Technology & Society, Faculty of Sciences 
- Environmental and Innovation Studies, Faculty of Geosclences 
• Surfaces, Interfaces & Devices, Faculty of Sciences 
• Inorganic Chemistry and Catalysis, Faculty of Sciences 

External par tners UCE 

• ECN, Energy research Centre of the Netherlands 
• Econcem 
. TNO 
. KEMA 

(ucen 
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Van: _ tSJuu.nll 

Verzonden: donderdag 25 februari 2010 13:50 

Aan: " ^ 

Onderwerp: Eindversie VdGaag rapport 

Bijlagen: Eindrapport Toetsingskader C02 opslag 25feb10.doc; Commentaar Toetsingskader C02-
opslag' 29-01-2010 (2).doc 

Beste' 

Hierbij de eindversie (wat mij betreft) van tiet VdGaag rapport, in Word, dan kan je zien wat ik nog veranderd 
heb. Ik hoor graag jullie alleriaatste commentaar, i ~ 
Het commentaar van EZ ( sm neem ik aan) heb ter informatie nog even al bijlage toegevoegd, en 
hieronder opgenomen hoe VdGaag e.e.a. verwerkt heeft (in ROOD). Mijn additionele acties staan in GROEN, 

« p,3 - 'De beoordeling van de methode is vastgelegd in een conceptrapport, ingediend door HIT in 

juni 2009.' Dit moet worden: De beoordeling van de methode is vastgelegd in een discussiestuk, dat 

voorafgaand aan de workshop verspreid is (d.d. 23 juni 2009). VERWERKT 

• p.3 - 'In het concept eindrapport is commentaar door UCE en TNO verwerkt' Dit moet worden: 'In 
het concept eindrapport is het commentaar dat UCE en TNO hebben gegeven op de draft versie van het 
rapport, deels verwerkt. Waar nodig zijn opmerkingen van TNO in de voetnoten opgenomen.' 
VERWERKT 

p.4 - 'Een eerste beoordeling van de parameters van de screening methode leidt tot de volgende 

opmerkingen.' Dit moet worden: 'Een eerste beoordeling van de parameters van de screening methode 

leidt tot de volgende opmerkingen van HIT.' VERWERKT 

• p.5 - Hierin wordt HIT gesteund door een aantal Engelse studies. Er wordt hier verwezen naar 

Engelse studies, graag referenties toevoegen van deze studies. VERWERKT 

. p.7 - 'Bij het evalueren van in Nederiand uitgebrachte rapporten over CO2-opslag wordt 

geconcludeerd dat meer aandacht moet worden besteed aan drukken en temperaturen.' Op welke 

rapporten is dit gebaseerd? Bij studies naar een individueel veld wordt nl. altijd naar gekeken 

temperaturen en drukken gekeken. ZIE BIJLAGE ADDITIONEEL VERWERKT IN TEKST 

p.8 - 'In de Engelse studies naar geschiktheid van reservoirs, worden als belangrijke technische 
parameters beschouwd:' Erwordt hier wederom verwezen naar Engelse studies, graag referenties toevoegen 
van deze studies. VERWERKT 

p.12 - 'Dit zou betekenen ... model kunnen bevestigen.' De druk wordt in de put gecontroleerd en 

zal nooit boven de reservoirdruk uitkomen. ZIE BIJLAGE ADDITIONEEL VERWERKT IN TEKST 

p,14 - p.17 - 'Er zijn analogieën .,, de Barendrechtse velden'. De vergelijking tussen gasopslag en 
COj-opslag valt niet binnen de kaders van de onderzoeksopdracht NIET VERWERKT ZIN IN TEKST 

OPGENOMEN 

p.21 - 'Tenslotte: ook al... Barendrecht kunnen zijn.' Er wordt gezegd dat het risico van een event 
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met een tankauto zeer klein is. Dit wordt echter niet ondersteund met bewijs. Hoe vergelijkt het risico van 

een pijpleiding met een tankauto? Hier moet iets over gezegd worden. ZIE BIJLAGE ADDITIONEEL 

VERWERKT IN VOETNOOT 

Tot slot: wat nog niet door VdGaag of mij is verwerkt is: jullie opmerking over hoe om te gaan met blz 10 
(commentaren op workshop) en de opmerkingen van^ jf en; jwaarbij staat: "nog checken", want dat 
kan ik niet doen. 

ik zal nu nog even een brief van de UU maken en die zometeen ook aan jullie sturen ter comentaar. 

Hartelijke groet, 

Universiteit Utrecht | Utrecht Centrum voor Aarde en Duurzaamheid (UCAD) en Utrecht Centrum voor Energie-onderzoek (UCE) |, 
( • I Zonneveldvleugel, Heidelberglaan 2 | 3584 CS Utrecht | T 030- M 06. 0|« ii@uu.nl | wvw.ucad.nl 
en wwvi/.uce-uu.ni 
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