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In december heeft TNO een modelontwikkelrapport voor de publieke SDRA 

opgeleverd waarin voorstellen zijn opgenomen voor studies die relevant zijn voor 

toekomstige modellen van de modelketen. Zoals afgesproken heb ik dit rapport 

ter advisering doorgestuurd naar SodM en het KEM-subpanel.  

 

Het blijkt op korte termijn niet mogelijk voor SodM om te adviseren over 

modelontwikkeling. Om geen vertraging op te lopen geef ik u met deze brief 

duidelijkheid over uw activiteiten voor (het eerste deel van) 2022. Indien de 

adviezen die ik nog van het KEM-subpanel en SodM ontvang daar aanleiding toe 

geven zal ik uw opdracht voor dit jaar, uiteraard in overleg, aanpassen. 

 

In mijn opdrachtbrief voor 2021 (20 juli 2021), zijn een aantal opdrachten 

opgenomen die doorlopen in 2022. Dit betreffen: 

- Het test- en vergelijkingsraamwerk voor alternatieve (deel)modellen, 

inclusief workshop 

- Deelname van TNO aan de workshop over maximale magnitude en taper 

- Implementatie GMM V7 inclusief  

o rapportage implementatie,  

o vergelijkingsrapport tussen GMM V7 en GMM V6 en  

Deze prioriteiten voor de modelontwikkeling uit 2021 kunnen doorlopen in 2022.  

 

Het is voor EZK belangrijk om een goede voorspelling te kunnen doen over het 

aantal aardbevingen die zullen voorkomen in het Groningen gasveld, zowel tijdens 

de afbouwperiode als in de periode na de stop van de gaswinning. Daarom wordt 

deze opdrachtbrief aangevuld met een aantal activiteiten uit het 

modelontwikkelrapport van TNO (december 2021) die impact hebben op het 

aantal aardbevingen: 
• Implementatie van het Rate Type isotach compactie model  
• Implementatie van Rate-and-State oplossing in de publieke SDRA  
• Verkenning toevoegen elastoplastische reservoir eigenschappen  

Uiteindelijk worden deze modelcomponenten met het test- en 
vergelijkingsraamwerk vergeleken met de huidige versies. Hieruit volgt welke 

combinatie van modelcomponenten de beste voorspelling geeft van het aantal 
aardbevingen die recent zijn voorgekomen in het Groningen gasveld. Het test- en 






