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1. Aanvraag 

De Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V. (hierna: de NAM), heeft op 16 
november 2017 een verzoek ingediend bij de minister van Economische Zaken en 
Klimaat (hierna: de minister) tot wijziging van het instemmingsbesluit op het 
winningsplan voor het gas- en olieveld Oud-Beijerland Noord, dat de minister op 
23 maart 2010 heeft genomen (kenmerk DGETM-EM/10040623). Het 
winningsplan behoeft op grond van artikel 34, derde lid Mijnbouwwet instemming 
van de minister. De wijziging heeft uitsluitend betrekking op het aanpassen van 
de verwachte duur van de gas- en olieproductie uit dit veld naar 2023. De 
aanpassing van de verwachte duur van de winning is nodig, omdat meer tijd nodig 
is om de totale (reeds toegestane) productievolumes te kunnen winnen. 

Sinds 2010 wordt er gas en olie gewonnen uit het veld Oud-Beijerland Noord. Het 
gas- en olieveld ligt binnen de winningsvergunning Botlek II, in de provincie Zuid-
Holland, binnen de grenzen van de gemeenten Albrandswaard, Hoeksche Waard 
en Nissewaard, en in het verzorgingsgebied van het Waterschap Hollandse Delta. 

Het verzoek omvat slechts de aanpassing van de in het winningsplan genoemde 
verwachte duur van de winning voor het gas- en olieveld Oud-Beijerland Noord. 
Het geldende winningsplan blijft voor het overige onverkort van kracht. 

2. Beleid gaswinning in Nederland 

In de brief van de minister aan de Tweede Kamer van 30 mei 2018 over 
gaswinning uit de kleine velden en de energietransitie (Kamerstukken II 2017-18, 
33529, nr. 469), legt het kabinet de prioriteit bij een zo snel mogelijke overgang 
naar duurzame energie. Zolang het nodig is wil het kabinet aardgas uit de kleine 
velden winnen, waar en voor zover dit veilig kan. Hoewel in de gebouwde 
omgeving stevig ingezet wordt op het geleidelijk afbouwen van het gebruik van 
aardgas, speelt aardgas de komende decennia nog een essentiële rol in de 
Nederlandse energievoorziening. Op dit moment is de Nederlandse 
energievoorziening nog voor meer dan 90% afhankelijk van fossiele brandstoffen 
(olie, gas, steenkool) en aardgas voorziet in ruwweg 40% van onze primaire 
energiebehoefte. Aardgas is de fossiele brandstof met de minste CO2-uitstoot en 
dus het minst belastend voor het klimaat. In de overgang naar duurzame energie, 
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blijft aardgas de komende decennia nog steeds nodig voor de industrie, voor het 
verwarmen van een groot deel van de huizen en voor het in stand houden van een 
betrouwbare elektriciteitsvoorziening. Wanneer aardgas veilig kan worden 
gewonnen is het wenselijk dit uit de Nederlandse bodem te winnen. Nederland is 
dan minder afhankelijk van gasimport en de schonere winning in Nederland 
beperkt ook de met de winning samenhangende mondiale uitstoot van CO2. 

3. 	Juridisch kader 

3.1 Mijnbouwregelgeving 

De wijziging van het instemmingsbesluit dient te worden getoetst aan de 
Mijnbouwwet (hierna: Mbw) en de daarop gebaseerde regelgeving. De artikelen 
34 en 36 van de Mbw vormen het juridisch kader waaraan een verzoek tot 
wijziging van een instemmingsbesluit wordt getoetst. Uit artikel 34, vierde lid, 
onder b, van de Mbw volgt dat hoofdstuk 4 van de Algemene wet bestuursrecht 
(hierna Awb) gevolgd kan worden bij een wijziging van ondergeschikte aard, 
omdat die niet leidt tot een andere beoordeling van: 
- de effecten van de wijze van winning alsmede daarmee verband houdende 

activiteiten, 
- de effecten van bodembeweging als gevolg van de winning en de 

maatregelen ter voorkoming van schade door bodembeweging en 
- de risico's voor omwonenden, gebouwen en infrastructurele werken of de 

functionaliteit daarvan. 

Ter beoordeling of de minister het instemmingsbesluit kan wijzigen, toetst hij de 
wijziging aan artikel 36, tweede lid van de Mbw. De minister kan zijn instemming 
geheel of gedeeltelijk weigeren of daaraan voorschriften of beperkingen 
verbinden, indien dat gerechtvaardigd wordt door één van de volgende belangen: 
- de veiligheid van omwonenden; 
- het voorkomen van schade aan gebouwen of infrastructurele werken of de 

werking daarvan; 
- het belang van planmatig gebruik of beheer van delfstoffen; 
- nadelige gevolgen voor het milieu; 
- nadelige gevolgen voor de natuur. 

3.2 Voorbereidingsprocedure 

Het verzoek van de NAM van 16 november 2017 omvat een aanpassing van de 
verwachte duur van de gas- en olieproductie uit het veld Oud-Beijerland Noord. 
De NAM geeft aan meer tijd nodig te hebben, omdat de winning minder snel gaat 
dan verwacht. De wijziging van de einddatum naar 2023 is nodig om de totale 
productievolumes waarmee reeds in 2010 is ingestemd, te kunnen winnen. De 
productievolumes zelf wijzigen niet. 

De minister is van oordeel dat de verzochte verlenging van de productieperiode 
een wijziging van ondergeschikte aard is, omdat deze verlenging niet leidt tot een 
andere beoordeling van de effecten en risico 's, die hierboven zijn genoemd. De 
minister motiveert dit verder onder punt 5 van dit besluit. Gelet op artikel 34, 
vierde lid onder b, van de Mbw, is dit verzoek tot wijziging van het 
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instemmingsbesluit voorbereid met toepassing van hoofdstuk 4 van de Awb. 
Tevens is advies gevraagd aan SodM (artikel 127 van de Mbw), de Tcbb (artikel 
35, tweede lid en artikel 114, tweede lid onder a, van de Mbw) en aan de 
betrokken decentrale overheden (artikel 34, vijfde lid, van de Mbw). 

Belanghebbenden die het niet eens zijn met dit besluit kunnen bezwaar maken 
tegen dit besluit. Meer informatie hierover staat onderaan dit besluit. 

4. 	Adviezen naar aanleiding van de aanvraag 

Over het verzoek van de NAM om instemming met de aangepaste winningsduur 
voor het gas- en olieveld Oud-Beijerland Noord, hebben, op verzoek van de 
minister, de volgende adviseurs advies uitgebracht: 

- SodM heeft op 6 april 2018 advies uitgebracht (kenmerk: 18044539). 
Voor de beoordeling van het winningsplan heeft SodM advies gevraagd 
aan TNO-AGE (hierna: TNO). TNO heeft op 19 maart 2018 advies 
uitgebracht aan SodM (kenmerk: AGE 18-10.024) met betrekking tot de 
verificatie van de berekeningen op de onderdelen doelmatige winning, 
bodemdaling en de SRA; 

- de Tcbb heeft op 2 november 2018 advies uitgebracht (kenmerk: 
TCBB/18280066); 

- de omgevingsdienst Haaglanden heeft namens het college van 
gedeputeerde staten van de provincie Zuid-Holland op 8 januari 2019 
advies uitgebracht (kenmerk: ODH-2018-00156347). 

- Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente 
Albrandswaard heeft op 7 december 2018 aangegeven geen gebruik te 
maken van het adviesrecht. 

- Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hoeksche 
Waard heeft op 21 januari 2019 aangegeven geen gebruik te maken van 
het adviesrecht. 

- Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente 
Nissewaard is op 30 november 2018 in de gelegenheid gesteld om advies 
uit te brengen maar heeft niet binnen de termijn gebruik gemaakt van het 
adviesrecht. 

- Het bestuur van het Waterschap Hollandse Delta heeft op 18 januari 2019 
advies uitgebracht (kenmerk: U1906615). 

In aanvulling op het wijzigingsverzoek van de NAM hebben de betrokken 
decentrale overheden tevens de adviezen van het SodM, TNO en de Tcbb 
ontvangen en het ontwerp-instemmingsbesluit van de minister. 

5. 	Beoordeling van de effecten 

Hieronder wordt per onderwerp op hoofdlijnen beschreven wat de NAM hierover in 
de aanvraag heeft opgenomen. Daarna volgt (indien van toepassing) het advies 
van de adviseurs en de beoordeling, waarbij op basis van een integrale afweging 
beargumenteerd wordt of het advies of de aanbeveling wordt overgenomen. 
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5.1 	De effecten van de wijze van winning 

Verzoek tot wijziging van het instemmingsbesluit 
De NAM verwacht een totale gasproductie uit het veld Oud-Beijerland Noord van 
158 miljoen Nm3. Volgens de NAM is tot en met 2016 in totaal 49 miljoen Nm3  
geproduceerd. Voor de oliewinning verwacht de NAM een totale eindproductie uit 
het veld Oud-Beijerland Noord van 212 duizend sm3. Volgens de NAM is tot en 
met 2016 in totaal 135 duizend sm3  geproduceerd. 
De NAM geeft aan dat zij met de verlenging van de productieperiode tot en met 
2023 en de aangegeven verwachte eindvolumes binnen de toegestane 
productievolumes uit het geldende winningsplan blijft. 

Advies SodM 
SodM geeft aan dat het geldende winningsplan uit 2009 ruimte biedt voor de 
gasproductie van 150 miljoen Nm3  vermeerderd met de gebruikelijke 
onzekerheidsmarge van 20% en voor de olieproductie van 203 duizend sm3, 
vermeerderd met de gebruikelijke onzekerheidsmarge van 20%. In totaal is 
instemming verleend met een maximaal gasproductievolume van 180 miljoen Nm3  
en een maximaal olieproductievolume van 244 duizend sm3. De NAM blijft volgens 
SodM binnen de maximale toegestane eindproductie. 

Advies provincie Zuid-Holland 
De provincie Zuid-Holland geeft aan dat zij in beginsel negatief staan tegen de 
aangevraagde verlenging van de productietermijn aangezien aardgas geen 
hernieuwbare energiebron is. Echter aangezien de maatschappij voorlopig nog is 
aangewezen op aardgas als brandstof, en het een bestaande winningslocatie 
betreft, richt het advies van de provincie zich op een zo veilig en duurzaam 
mogelijke exploitatie van het aardgas op deze locatie. 

Beoordeling van de wijze van winning  
De minister merkt in de eerste plaats op dat de NAM op pagina 3 van het 
winningsplan stelt dat de wijziging betrekking heeft op het aanpassen van de 
verwachte productieperiode van de gasproductie uit het gasveld. De NAM heeft bij 
mail van 14 november 2018 bevestigt dat dit een vergissing is, en het 
winningsplan ook ziet op de oliewinning uit het veld. Aangezien het winningsplan 
verder ziet op zowel de gas- en olieproductie èn in het winningsplan uit 2009 voor 
beide producties de einddatum van 2017 was voorzien, gaat de minister er van uit 
dat het hier inderdaad een vergissing betreft. De minister zal in dit 
instemmingsbesluit het verzoek behandelen van verlenging van zowel de 
verwachte productieperiode van gaswinning als van oliewinning tot en met 2023. 

De minister heeft beoordeeld of de effecten van de wijze van winning en de 
daarmee verband houdende activiteiten, door de gevraagde wijziging van de 
productieperiode, anders zijn dan in het winningsplan uit 2009 zijn omschreven en 
waarmee hij in 2010 heeft ingestemd. Tevens heeft de minister beoordeeld of de 
gas- en oliewinning nog steeds als planmatig beoordeeld kan worden. 

De minister stelt ten eerste vast dat aan het begin van een winning niet exact 
voorspelbaar is, hoeveel gas en olie uit een veld gewonnen kan worden. Daarom 
werd in winningsplannen die voor 2017 werden ingediend, een onzekerheidsmarge 
van 20°h gehanteerd op de productievoorspellingen. Deze marge bepaalt daarmee 
de maximaal verwachte productie en de minimaal verwachte productie. 
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In het geldende winningsplan uit 2009 is een gasproductievolume opgenomen 
van 150 miljoen Nm3  en een olieproductievolume van 203 duizend sm3. In het 
winningsplan staat dat deze voorspelling een grote mate van onzekerheid kent. 
De minister heeft in 2010 ingestemd met de productievolumes en met die 
onzekerheidsmarge. Om te bepalen hoe groot die onzekerheidsmarge mag zijn 
sluit de minister aan bij de sinds een aantal jaren gebruikelijke marge van 20%, 
die ook vaak is opgenomen in winningsplannen van voor 2017. 

De minister stelt in overeenstemming met het advies van SodM vast, dat de door 
de NAM verwachte totale eindproductievolumes van 158 miljoen Nm3  aan gas en 
212 duizend sm3  aan olie tot en met 2023, binnen de bandbreedte van de 
maximaal toegestane productievolumes uit het winningsplan van 2009 valt. 

Voor wat betreft de opmerking van de provincie over de noodzaak van 
gaswinning, wijst de minister naar hetgeen hierboven onder punt 2 van dit besluit 
is opgemerkt. Voor wat betreft de opmerking over de veilige exploitatie verwijst 
de minister naar al hetgeen daarover onder de punten 5.2 en 5.3 wordt gezegd. 

Bij planmatig gebruik en beheer van de ondergrond moet er sprake zijn van een 
efficiënte winning van de delfstof, waarbij de wijze waarop de delfstof wordt 
gewonnen, het tempo waarmee en de hoeveelheid te winnen delfstof van belang 
is. In het kader van het planmatig beheer vindt de minister het van belang dat 
van de technisch winbare delfstof in een veld, mits veilig, een zo hoog mogelijk 
percentage ook daadwerkelijk wordt gewonnen. De productie van gas en olie kan 
langzamer gaan dan oorspronkelijk werd aangenomen en verwacht. De 
aanpassing van de verwachte productieduur voorkomt dat winbare delfstoffen 
achterblijven. 

Het gas- en olieveld Oud-Beijerland Noord betreft een bestaand winningsgebied. 
Er zijn geen andere gebruiksvormen van de ondergrond voorzien, zodat de 
verlenging van de productieperiode een andere gebruiksvorm van de ondergrond 
niet ongewenst onmogelijk maakt. 

Conclusie wijze van winning 
De minister stelt vast dat door de gevraagde aanpassing van de verwachte 
productieduur voor het gas- en olieveld Oud-Beijerland Noord, de wijze van 
winning en de hoeveelheid te winnen gas en olie niet wijzigt en ook een andere 
vorm van gebruik van de ondergrond niet onmogelijk wordt gemaakt. De 
aanpassing van de verwachte periode van gas- en oliewinning is in 
overeenstemming met het planmatig gebruik en beheer van de ondergrond. De 
minister concludeert dat de wijziging van de verwachte productieduur niet leidt tot 
een andere beoordeling van de effecten van de wijze van winning, dan bij het 
oorspronkelijke winningsplan. 

5.2 De effecten van bodembeweging als gevolg van de winning 
en de maatregelen ter voorkoming van schade 

Bodemdaling 
Verzoek tot wijziging van het instemmingsbesluit 
De NAM heeft de risico's voor bodemdaling opnieuw geanalyseerd. De NAM geeft 
in het verzoek tot wijziging van het instemmingsbesluit aan, dat in het geldende 
winningsplan van 2009 een bodemdaling van minder dan 2 cm is voorspeld als 
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gevolg van de gas- en oliewinning uit het veld Oud-Beijerland Noord en dat er 
geen afwijking van die voorspelling heeft plaatsgevonden. Ook geeft de NAM aan 
dat de gemeten bodemdaling als gevolg van alle velden in het gebied erg klein is 
en goed overeenkomt met de gemodelleerde bodemdaling in 2013. De 
voortzetting van de gaswinning binnen het toegestane productievolume, zal 
volgens de NAM geen extra bodemdaling tot gevolg hebben. De NAM heeft een 
prognose opgenomen voor de nog te verwachten bodemdaling als gevolg van de 
toekomstige gaswinning tot en met 2023, van minder dan 2 cm. 

Advies SodM 
SodM geeft aan dat de in 2016 gemeten bodemdaling 0,7 cm bedraagt tussen 
1992 en 2016. Deze bodemdaling valt binnen de voorspelde bodemdaling van 
minder dan 2 cm. 

Advies Tcbb  
De Tcbb geeft aan dat zij zich kan vinden in de beoordeling door SodM dat de 
laatst gemeten bodemdaling binnen de voorspelde bodemdaling in het geldende 
winningsplan valt. Volgens het Tcbb voorziet het meetplan in een adequate 
monitoring van eventuele bodembeweging. Het Tcbb ziet geen aanleiding om 
aanvullende maatregelen te adviseren. 

Advies provincie Zuid-Holland 
De provincie merkt op dat in de onderliggende stukken wordt gesteld dat de laatst 
gemeten bodemdaling binnen de voorspelde bodemdaling valt. Het valt de 
provincie op dat in het winningsplan niet is meegenomen dat er minder is 
geproduceerd dan volgens de prognose. Tevens wordt er niet gemotiveerd 
waarom bij voortzetting van de productie ook binnen de voorspelde bodemdaling 
zal worden gebleven. 
Daarnaast geeft de provincie aan dat er een verschil zit in de bodemdaling in het 
winningsplan uit 2017 en het winningsplan uit 2009. De provincie vindt daarom de 
mate van bodemdaling discutabel. 

Beoordeling bodemdaling  
Bodemdaling kan worden onderverdeeld in autonome bodemdaling en 
bodemdaling door gas- en oliewinning. Autonome bodemdaling is een natuurlijke 
daling door bijvoorbeeld inklinking van veen of kleilagen in de ondiepe 
ondergrond. Bodemdaling door gas- of oliewinning vindt zijn oorzaak in de diepe 
ondergrond, veelal meer dan 2 kilometer diep. Bodemdaling door gas- of 
oliewinning wordt bij de start van de winning berekend. Gedurende de looptijd van 
de mijnbouwactiviteiten mag de bodemdaling niet groter worden dan is berekend 
in het oorspronkelijk winningsplan en waarmee de minister heeft ingestemd. 
Mocht de periodiek gemeten bodemdaling door de gas- en oliewinning significant 
afwijken van de huidige voorspelling dan zal de NAM een actualisatie van het 
winningsplan moeten opstellen. 

Gedurende de productie worden metingen uitgevoerd om te bepalen of de 
bodemdaling overeenkomstig de verwachting tot stand komt. De minister stelt 
vast dat het aannemelijk is dat de bodemdaling conform de prognose in het 
winningsplan uit 2009 verloopt en de toegestane bodemdaling van minder dan 2 
cm door de gas- en oliewinning uit het gas- en olieveld Oud-Beijerland Noord zelf 
en 4 cm door alle mijnbouwactiviteiten in de omgeving, niet zal overschrijden. Als 
gevolg daarvan zijn redelijkerwijs geen andere effecten te verwachten als gevolg 
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van bodemdaling, dan bij de instemming op het winningsplan uit 2009 zijn 
beoordeeld. 

Bodemtrilling 
Verzoek tot wijziging van het instemmingsbesluit 
De NAM heeft een seismisch risicoanalyse uitgevoerd conform de tijdelijke 
leidraad 'Methodiek voor risicoanalyse omtrent geïnduceerde bevingen door 
gaswinning' (hierna: SRA). De NAM geeft aan dat het gas- en olieveld Oud-
Beijerland Noord in de laagste risicocategorie valt op grond van de uitgevoerde 
SRA (risicocategorie I). Op grond daarvan zijn geen additionele maatregelen 
nodig. 

Advies SodM 
SodM heeft TNO verzocht het verzoek van de NAM te beoordelen. TNO heeft de 
input-parameters voor de verschillende stappen van de risicoanalyse 
gecontroleerd. TNO constateert dat de NAM de SRA conform de Leidraad heeft 
uitgevoerd. TNO classificeert het gas- en olieveld Oud-Beijerland Noord eveneens 
in risicocategorie I. SodM stemt in met de verkregen resultaten. 

Advies Tcbb  
Het Tcbb geeft aan dat in het Oud-Beijerland Noord veld tot op heden geen 
aardbevingen zijn geweest. De Tcbb kan zich vinden in de beoordeling door SodM 
en TNO van de seismisch risicoanalyse die door de NAM is uitgevoerd en stemt in 
met de resultaten. Volgens het Tcbb voorziet het meetplan in een adequate 
monitoring van eventuele bodembeweging. Het Tcbb ziet geen aanleiding om 
aanvullende maatregelen te adviseren. 

Beoordeling bodemtrilling  
De minister stelt vast dat gas- en olievelden op basis van een Seismisch Risico-
Analyse (SRA) geclassificeerd kunnen worden in drie risicocategorieën: categorie 
I, categorie II en categorie III. Hierbij is het risico op schade als gevolg van een 
beving in risicocategorie I kleiner dan in risicocategorie II en in risicocategorie II 
weer kleiner dan in risicocategorie III. 

De risicocategorie wordt bepaald door de combinatie van scores op zowel 
ondergrondse (kans op optreden) en bovengrondse factoren (mogelijk effect van 
een beving) die de hoogte van het risico (kans x effect) kunnen beïnvloeden. Om 
die reden is er geen algemene duiding per risicocategorie te geven. Een veld kan 
bijvoorbeeld in categorie II uitkomen, omdat of de kans op sterkere 
grondbeweging groter is, of omdat er veel kwetsbare gebouwen of industrie in de 
omgeving is, of door een combinatie van gemiddelde ondergrondse en 
bovengrondse factoren. 

De minister constateert dat het seismisch risico voor het gas- en olieveld Oud-
Beijerland Noord tot de laagste risicocategorie I behoort en dat de kans op een 
geïnduceerde beving zeer beperkt is. Daarom zijn redelijkerwijs geen andere 
effecten te verwachten als gevolg van bodemtrilling, dan bij de instemming op het 
winningsplan uit 2009 zijn beoordeeld. 

Pagina 7 van 12 



Directoraat-generaal Klimaat 
& Energie 
Directie Warmte en Ondergrond 

DGKE-WO / 18086880 
Natuur en milieu 
Verzoek tot wijziging van het instemmingsbesluit 
De NAM geeft aan dat in het geldende winningsplan uit 2009 een bodemdaling 
werd voorspeld boven het gas- en olieveld Oud-Beijerland Noord, van minder dan 
2 cm door de gas- en oliewinning uit dat veld in combinatie met naburige velden. 
Volgens de NAM heeft er geen afwijking van de voorspelling plaatsgevonden. De 
voortzetting van de productie binnen de oorspronkelijke volumegrenzen zal 
volgens de NAM geen extra bodemdaling introduceren. 

Beoordeling natuur en milieu 
Een winningsplan wordt beoordeeld op mogelijke gevolgen voor natuur en milieu. 
Bodemdaling en bodemtrillingen kunnen mogelijk gevolgen hebben voor natuur en 
milieu. In het winningsplan uit 2009 heeft de NAM aangegeven dat gelet op de 
beperkte volume van de dalingsschotel en gezien het feit dat de daling aanzienlijk 
minder is dan de jaarlijkse schommelingen in waterstand, er geen effect van 
betekenis op natuur en milieu wordt verwacht als gevolg van de gas- en 
oliewinning. 

De minister constateert dat de wijziging van de einddatum van de 
productieperiode voor gas- en oliewinning uit het gas- en olieveld Oud-Beijerland 
Noord, niet leidt tot een grotere bodemdaling of een grotere kans op 
bodemtrilling, dan in het winningsplan uit 2009 is opgenomen en waarmee hij in 
2010 heeft ingestemd. De bodemdaling is gering en blijft binnen de marges die in 
2010 zijn tóegestaan, en de kans op een beving is verwaarloosbaar. De effecten 
op natuur en milieu, worden door de verlenging van de productie uit het veld Oud-
Beijerland Noord niet anders of groter dan de effecten die in het winningsplan uit 
2009 in beeld zijn gebracht en waarmee de minister heeft ingestemd. 

Conclusie bodembeweging 
De minister stelt vast dat de door de NAM verzochte aanpassing van de verwachte 
productieduur voor het gas- en olieveld Oud-Beijerland Noord, niet leidt tot een 
andere beoordeling van de effecten van bodembeweging of de maatregelen ter 
voorkomen van schade dan bij de beoordeling van het winningsplan uit 2009 is 
gebeurd. 

5.3 	De risico's voor omwonenden, gebouwen en infrastructurele 
werken of de functionaliteit daarvan 

Verzoek tot wijziging van het instemmingsbesluit 
Het verzoek van de NAM tot aanpassing van de verwachte productieduur bevat 
een SRA waaruit blijkt het gas- en olieveld Oud-Beijerland Noord bij voortzetting 
van productie binnen de oorspronkelijke volumegrenzen, in de laagste risicogroep 
valt (categorie I). Om die reden is de NAM van mening dat er geen additionele 
maatregelen nodig zijn. Er zijn volgens de NAM in het gebied tot nu toe geen 
bevingen geregistreerd. 

Advies SodM 
SodM heeft de risico's geverifieerd die door de NAM voor het gas- en olieveld Oud-
Beijerland Noord zijn benoemd. SodM is van mening dat de SRA correct is 
uitgevoerd en dat het gas- en olieveld Oud-Beijerland Noord in categorie I van de 
risicomatrix valt. 
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Advies Tcbb  
Bij een te verwachten bodemdaling van minder dan 2 cm is naar het oordeel van 
het Tcbb redelijkerwijs geen schade aan gebouwen in of nabij het winningsgebied 
te verwachten. Plaatsing in de laagste risicocategorie I houdt in dat de kans op 
bevingen door gas- of oliewinning en schade als gevolg daarvan, beperkt is. 
Indien toch een beving ontstaat als gevolg van de winning, dan is de eventue►e 
schade volgens de Tcbb grotendeels kosmetisch van aard met een kleine kans op 
licht constructieve schade. 
De Tcbb geeft aan dat redelijkerwijs geen schade aan gebouwen in of nabij het 
winningsgebied Oud-Beijerland Noord valt te verwachten en dat het seismisch 
netwerk van het KNMI voldoende is voor de monitoring van seismische activiteit in 
het Oud-Beijerland Noord veld. 

Beoordeling risico's voor omwonenden, gebouwen en infrastructurele werken of de 
functionaliteit daarvan  
De beoordeling van de gevolgen van aardbevingen is met de SRA methodiek niet 
langer beperkt tot de "seismische hazard' (seismische dreiging), maar is 
uitgebreid naar het daadwerkelijke seismische risico (effecten voor omwonenden). 

De eerste stap van de seismische risicoanalyse (SRA) is een statistische 
vergelijking op geologische, productietechnische en mechanische kenmerken met 
de karakteristieken van andere kleine gasvelden die in het verleden tot lichte 
bevingen (M<2.0) hebben geleid: Op basis van die vergelijking wordt de kans op 
beven van het desbetreffende veld ingeschat. 

Aan de hand van eigenschappen van een gasveld worden dus uitspraken gedaan 
over de kans op beven van dat gasveld. Gasvelden die weinig gelijkenis vertonen 
met de velden die al gebeefd hebben, zoals bij Oud-Beijerland Noord het geval is, 
krijgen een geringe kans op een bodemtrilling (0,19 ± 0,05) toegekend. 

De minister constateert op basis van de adviezen van SodM, TNO en de Tcbb dat 
de kans op bevingen als gevolg van gaswinning uit het gasveld Oud-Beijerland, 
beperkt is. Daardoor is het risico op schade aan gebouwen of infrastructurele 
werken of de functionaliteit daarvan, ook beperkt. Op basis hiervan constateert de 
minister dat de veiligheid van omwonenden niet in gevaar is. De minister stelt 
vast dat de gevraagde aanpassing van de verwachte productieduur niet leidt tot 
een andere beoordeling van de risico's voor omwonenden, gebouwen en 
infrastructurele werken of de functionaliteit daarvan, dan in 2013. 
De minister stelt vast dat de gevraagde aanpassing van de verwachte 
productieduur niet leidt tot een andere beoordeling van de risico's voor 
omwonenden, gebouwen en infrastructurele werken of de functionaliteit daarvan, 
dan in waarmee hij in 2010 heeft ingestemd. 

De minister hecht er belang aan dat eventuele schades goed en snel kunnen 
worden behandeld. Daarbij is het van belang dat het oorzakelijk verband tussen 
een schade en een beving goed kan worden vastgesteld. Zoals toegelicht in de 
brief van de minister aan de Tweede Kamer van 21 december 2018 
(Kamerstukken II 2017/18, 32849, nr. 156), blijkt een bouwkundige nulmeting 
aan gebouwen weinig waarde te hebben voor de schadeafhandeling omdat een 
nulmeting het oorzakelijk verband tussen schade en een door mijnbouw 
veroorzaakte beving, niet aantoont. 
De minister zal vanaf nu vooral inzetten op monitoring van bodemtrillingen zodat 
bodemtrillingen en schade als gevolg daarvan, beter en nauwkeuriger kunnen 
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worden toegewezen aan een mijnbouwactiviteit. Naast geofoons, die in de 
ondergrond meten of er een beving plaatsvindt, zijn versnellingsmeters een goed 
instrument om de grondtrillingen aan de oppervlakte te meten. Tezamen met de 
andere gegevens uit het KNMI-netwerk, kan worden bepaald of er een beving is 
geweest in de diepe ondergrond en hoe ver de trillingen aan de oppervlakte 
reikten. Aan de hand van die gegevens kan eenvoudiger en sneller worden 
bepaald of gemelde schades door de mijnbouwactiviteit (kunnen) zijn veroorzaakt. 

Door de minister wordt zorgvuldig beoordeeld of het verplicht aanbrengen van 
meetapparatuur zinvol is. Zoals de Tcbb ook adviseert in haar brief van 6 
september 2018 (bijlage bij de brief van de minister aan de Tweede Kamer van 21 
december 2018 (Kamerstukken II 2017/18, 32849, nr. 156), kan de plaats van 
het gasveld beneden de lijn Amsterdam-Arnhem een rol spelen, maar ook de 
productiehistorie en of er alleen sprake is van een verlenging van de looptijd. 
Monitoring moet technisch zinvol zijn, en de resultaten moeten leiden tot nuttige 
informatie voor de inwoners en niet tot onnodige onrust. 

Het gasveld Oud-Beijerland Noord is een klein gasveld, waaruit aan gas nog 
maximaal 109 miljoen Nm3  geproduceerd zal worden en aan olie nog maximaal 77 
duizend sm3. Het productievolume neemt niet toe maar wordt alleen uitgestreken 
over een langere looptijd. De extra looptijd bedraagt 5 jaar, de productievolumes 
per jaar zijn erg laag. 
Het gasveld Oud-Beijerland Noord ligt in Zuid-Holland, ten Zuiden van de lijn 
Amsterdam-Arnhem. In dit deel van Nederland heeft nog nooit een beving 
plaatsgevonden door gas- of oliewinning. Het meetnetwerk van het KNMI kan in 
de nabijheid van het gasveld Oud-Beijerland Noord bodembewegingen met een 
magnitude van 2.0 of hoger goed lokaliseren. 

De minister stelt op grond van bovenstaande aspecten vast dat er nog nooit 
bevingen door gaswinning zijn geweest in het gebied. 
De minister stelt eveneens vast dat het KNMI in Zuid-Holland voor de zomer van 
2019 in totaal 5 meetstations met geofoons en een versnellingsmeter gaat 
aanbrengen waarmee trillingen met een magnitude vanaf M=1,5 kunnen worden 
geregistreerd en de locatie van de trilling kan worden vastgesteld. Met dit nieuwe 
netwerk van versnellingsmeters kunnen ook de trillingen aan de oppervlakte goed 
gemeten worden in de regio boven het gas- en olieveld Oud-Beijerland Noord. 
Daardoor kan het oorzakelijk verband tussen een eventuele schade en de 
mijnbouwactiviteit goed vastgesteld worden. De minister houdt bij de beoordeling 
van de monitoringsintensiteit, rekening met de aanstaande uitbreiding van het 
seismisch netwerk van het KNMI. De minister is daarom van oordeel dat de 
uitbreiding van het seismisch meetnetwerk niet aan de NAM hoeft voorgeschreven 
te worden. 

De minister is voornemens een onafhankelijke en deskundige commissie 
(Commissie mijnbouwschade) in het leven te roepen waar inwoners schade door 
mijnbouwactiviteiten kunnen indienen. Die commissie zal zorgdragen voor een 
onafhankelijke beoordeling van gemelde mijnbouwschades. Binnenkort zal het 
landelijk schadeprotocol tot stand zal komen, dat zal bijdragen aan de snelle en 
efficiënte afhandeling van de gemelde schades. 
De minister wijst er tenslotte op dat medewerkers van het Landelijk Loket 
Mijnbouwschade inwoners kunnen ondersteunen bij het indienen en het volgen 
van de schadeclaim. 
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6. 	Eindbeoordeling 

Gelet op artikel 36, derde lid en artikel 34, vierde lid, onder b van de Mijnbouwwet 
komt de minister samenvattend tot de volgende beoordeling van het verzoek tot 
aanpassing van de verwachte productieduur die in het geldende winningsplan is 
opgenomen. 

De minister komt tot de conclusie dat het verzoek tot wijziging van het 
instemmingsbesluit met een aanpassing van de verwachte duur van de winning 
tot en met 2023 voor het gas- en olieveld Oud-Beijerland Noord, niet leidt tot een 
andere beoordeling van: 

- de effecten van de wijze van winning, 
- de effecten van bodembeweging als gevolg van de winning en de 

maatregelen ter voorkoming van schade door bodembeweging en 
- de risico's voor omwonenden, gebouwen en infrastructurele werken of de 

functionaliteit daarvan. 

De minister is van mening dat met het aanpassen van de verwachte 
productieduur, het winningspercentage zoals is beschreven in het winningsplan, 
gehaald kan worden, wat aangemerkt wordt als planmatige winning. Daarnaast 
verwacht de minister geen nadelige effecten op natuur en milieu door de winning 
uit het gas- en olieveld Oud-Beijerland Noord. 

7. 	Besluit 

Gelet op de inhoud van de door de NAM ingediende verzoek om instemming met 
de wijziging van het instemmingsbesluit voor het gas- en olieveld Oud-Beijerland 
Noord, en de naar aanleiding hiervan ingediende adviezen; 

en 

gelet op de artikelen 34, derde lid en artikel 36, derde lid van de Mbw; 

besluit de Minister van Economische Zaken en Klimaat zijn instemmingsbesluit 
van 23 maart 2010 (kenmerk: DGETM-EM/10040623), als volgt te wijzigen: 

Aan artikel 1 wordt de volgende zinssnede toegevoegd: 

", met dien verstande dat de instemming wordt gegeven tot en met 31 december 
202, voor een totale gasproductie van maximaal 180 miljoen Nm3  en een totale 
olie roductie van 244 duizend sm3." 

De 'n ste,r an Economische Zaken en Klimaat, 
namen d:', e 

MT-lid • re tie Warmte en Ondergrond 
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Rechtsmiddelen 

Tegen dit besluit kan binnen zes weken na bekendmaking van dit besluit een 
bezwaarschrift worden ingediend, door degene wiens belang rechtstreeks bij dit 
besluit is betrokken. 

Het bezwaarschrift moet worden ingediend bij de minister van Economische Zaken 
en Klimaat, directie Wetgeving en Juridische Zaken, Postbus 20401, 2500 EK Den 
Haag en bevat tenminste: 

• de naam en het adres van de indiener; 
• de datum van ondertekening; 
• het kenmerk of een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is 

gericht; 
• de gronden van het bezwaar. 
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