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Geachte mevrouw 
 
Op 23 november 2018 hebben wij uw verzoek ontvangen. Het verzoek betreft het 
adviseren in het kader van het geactualliseerde winningsplan Botlek. 
 
Advies 
Ten aanzien van de specifieke situatie van het winningsplan Botlek hebben we de 
volgende opmerkingen. Binnen het invloedsgebied van winningslocatie  Botlek 
zijn waterstaatswerken in beheer bij het waterschap aanwezig. Het betreft 
oppervlaktewaterlichamen en zogenaamde primaire- en regionale waterkeringen.  
 
Bodemdaling 

De gemeten bodemdaling in dit gebied wordt sterk gedomineerd door autonome 
zetting en daling, waardoor de bodemdaling specifiek door gaswinning lastig te 
bepalen is. Uit gemodelleerde berekeningen blijkt dat de gaswinning in de periode 
1992 tot 2016 voor een totale bodemdaling van 4 cm heeft gezorgd in het gebied 
boven de Botlek. Wij als Waterschap Hollandse Delta vinden het daarom 
aannemelijk dat de totale bodemdaling onder de 6 cm blijft. Wij zien daarom 
geen reden om extra maatregelen te eisen, omdat de nadelige gevolgen voor 
onze waterstaatswerken beperkt zullen zijn. 
 
Bodemtrilling 

In de rapportage wordt aangegeven dat de gaswinning valt in risicocategorie II. 
Categorie III is de hoogste categorie, van alle bekende gasvelden in Nederland 
valt alleen het Groningen gasveld categorie III.  
 
Op basis van de seismische risicoanalyse (SRA) volgens de “Methodiek voor 
risicoanalyse omtrent geïntroduceerde bevingen rond gaswinning” is de kans dat 
één van de velden gaat beven gedurende de productieperiode 19%. In geval van 
een beving zal deze naar aller waarschijnlijkheid een magnitude hebben van 
M=2,5 op de schaal van Richter. Hierdoor is de kans op haarscheuren in muren 
van de meest gevoelige gebouwen minder dan 1%. De kans op een aardbeving 
van een magnitude van M=4,1 is zeer klein (minder dan 0,2%). Het is zeer 
onwaarschijnlijk dat deze dusdanige schade kunnen aanrichten aan industrie, 
buisleidingen en speciale gebouwen met het vervolgrisico van het doorbreken van 
dijken. 
 
De NAM moet een goedgekeurd plan hebben om het gasveld als categorie II te 
kunnen opereren. Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) heeft geconcludeerd dat de 
seismische monitoring door het KNMI momenteel onvoldoende is om kleine 
bevingen te monitoren. 
  






