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Aanvraag wijziging winningsplan Gaag-Monster

Hooggeachte heer,
Op 14 februari 2018 heeft u ons in het kader van de Mijnbouwwet gevraagd om
advies uit te brengen op het gewijzigde winningsplan Gaag-Monster naar
aanleiding van een verzoek van de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM). Op
6 februari 2018 hebben wij hierover nadere informatie ontvangen tijdens een
informatiebijeenkomst die u heeft georganiseerd voor alle betrokken decentrale
overheden. Wij hebben dit initiatief zeer op prijs gesteld.
Wij hebben het gewijzigde winningsplan beoordeeld. Voor ons is de nog te
verwachten extra bodemdaling ten gevolge van aardgaswinning en de daarmee
samenhangende gevolgen voor het waterbeheer een belangrijk aspect bij de
beoordeling van de mijnbouwactiviteiten in ons beheergebied.
In een ander verband hebben wij in 2016 en 2017 samen met de gemeenten
Midden Delfland, Maassluis, de provincie Zuid-Holland en de NAM een nieuw
beoordelingskader voor de gevolgen van extra bodemdaling door aardgaswinning
voor het waterbeheer ontwikkeld. Wij hebben dit gedaan om voorafgaand aan een
winning beter de gevolgen en extra kosten voor het waterbeheer te kunnen
inschatten. Ditzelfde kader is hier van toepassing. Wij vinden het daarom
toepasselijk om dit beoordelingskader in het gewijzigde winningsplan te
bevestigen. Wij verwijzen u hiervoor naar het document “Rapportage Effecten
watersysteem bodemdaling gaswinning Maassluis” van 13 juni 2017.
Naar verwachting bedraagt de extra te verwachten bodemdaling als gevolg van
winning conform het gewijzigde winningsplan Gaag-Monster minder dan 2 cm tot
aan het einde van de winningsperiode, die rond 2027 wordt verwacht. Daarmee
blijven de gevolgen voor het waterbeheer en de extra kosten die wij hiervoor
moeten maken zeer beperkt. Mochten er alsnog effecten optreden die een
negatief effect hebben op het waterbeheer dan zullen wij daarover met de NAM in
gesprek gaan. Wij verzoeken u om ons te informeren over de uitkomst van
toekomstige metingen naar bodemdaling.
Wij laten u weten daarom in te stemmen met de wijziging van het winningsplan.
Hoogachtend,
Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland,
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