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Op 4 december 2018 hebben wij uw verzoek ontvangen. Het verzoek betreft de 
advisering inzake instemmingsbesluit Winningsplan Oud-Beijerland Noord voor 
het verlengen van de productieperiode. 
 
Advies 
Ten aanzien van de specifieke situatie van het winningsplan Oud-Beijerland Noord 

zijn de mogelijke effecten op de omliggende omgeving beoordeeld. Binnen het 
invloedsgebied van winningslocatie Oud-Beijerland Noord zijn waterstaatswerken 
en wegen in beheer bij het waterschap aanwezig.  
 
Bodemdaling 
Het vigerende winningsplan voorspelde tussen 2007 en 2018 een bodemdaling 

van minder dan 2 cm. Tussen 1992 en 2016 is een bodemdaling van 0,7 cm 
gemeten. Tot op heden heeft er dus geen afwijking plaatsgevonden van de 
voorspelling. De verwachte bodemdaling komt in alle scenario’s tot 2023 niet 
boven de 2 cm.  
 
Naar verwachting is de bodemdaling een gelijkmatig en geleidelijk proces en 

wordt er geen directe schade aan infrastructuur verwacht. Gelet op de voorspelde 

bodemdaling afgezet tegen de autonome bodemdaling, is het effect van de 
gaswinning op de waterstaatswerken en wegen naar verwachting 
verwaarloosbaar en leidt dit niet tot meerkosten in het beheren van 
waterstaatswerken en/of wegen. Mocht in de toekomst blijken dat de door de 
gaswinning veroorzaakte bodemdaling toch zorgt voor meerkosten in het beheer 
van waterstaatswerken en/of wegen, dan zal het waterschap een beroep doen op 
een vergoeding voor de meerkosten bij de NAM. 

 
Bodemtrilling 
In de rapportage wordt aangegeven dat de gaswinning in de laagste 
risicocategorie valt ten aanzien van te verwachten bodemtrillingen. In de 
afgelopen jaren heeft in de omgeving al gaswinning plaatsgevonden. Vanaf het 
begin van de winning zijn op deze locatie geen bevingen geregistreerd. 

Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) onderschrijft dat in Zuid-Holland de kans op 
aardbevingen zeer gering is, omdat ze in gebieden liggen met een stabiele 
ondergrond. Risico op bevingen en daarmee samenhangende schade is (zeer) 

beperkt. Gelet op het lage risico op bevingen, is er geen aanleiding om op dit 
punt aanvullend onderzoek of maatregelen te eisen vanuit het waterschap. 
 
  






