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Ministerie van Economische zaken en Klimaat

Postbus 20401
2500 EK Den Haag

Datum 18 juni 2018
Onderwerp Reactie Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid op

Gaswinningsplan Gaag- Monster

Geachte

Hierbij ontvangt u de reactie in het kader van het vooroverleg van Rijkswaterstaat
West-Nederland Zuid op het concept gaswinningsplan Gaag- Monster
Na toetsing van uw plan heb ik de volgende opmerkingen gelet op onze belangen.

Rijkswaterstaat West Nederland Zuid is wegbeheerder van de A20 en de
toekomstige wegbeheerder van de nog aan te leggen Blankenburgverbinding.
Deze verbinding vormt een nieuwe snelweg tussen de A20 bij Vlaardingen, ten
westen van de Krabbeplas naar de A15 bij Rozenburg.
Ook is Rijkswaterstaat de beheerder van het strand en de Noordzee.

Blankenburgverbinding (BBV)

Uit de bijbehorende stukken is duidelijk geworden dat de uitgevoerde
berekeningen en overige onderzoeken gecheckt zijn door TNO en SodM. Als gevolg
van de aanpassing van de winning wordt, zo blijkt uit de onderzoeken, geen extra
bodemdaling verwacht. De aangegeven maximale bodemdaling is het gevolg van
de reeds aanwezige gaswinning.

Binnen het project Blankenburgverbinding wordt rekening gehouden met
toleranties die bedoeld zijn om project-specifieke zettingen en natuurlijke
maaiveldzakkingen op te kunnen vangen. Het project geeft aan dat een mogelijke
extra gelijkmatige bodemdaling van maximaal 2 cm door de gaswinning geen
negatieve gevolgen zal hebben voor de Blankenburgverbinding.

Voor vragen hierover kunt u contact opnemen met 
telefoonnummer 
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Kustfundament
Het langer gebruiken van de gaswinlocatie kan van invloed zijn op het
kustfundament en de hoeveelheid zand die daar aanwezig is.
In het kustfundament leidt bodemdaling tot een tekort aan zandvolume dat nodig
is om de kustveiligheid te handhaven. In het algemeen zal dit tekort aan volume
moeten worden aangevuld
Ik verzoek u de effecten van extra bodemdaling in relatie tot de veiligheid van het
kustfundament nader uit te werken en de resultaten met Rijkswaterstaat te delen.
Voor vragen hierover kunt u contact opnemen met 
telefoonnummer 

Bevoegdgezag
Rijkswaterstaat is bevoegd gezag voor de Waterwet en Wet beheer
rijkswaterstaatswerken. Bij werkzaamheden in de Noordzee of nabij de A20 en de
Blankenburgverbinding is mogelijk een vergunning van Rijkswaterstaat nodig. U
kunt hiervoor contact opnemen met onze afdeling vergunningverlening via
vergunningen.wnz@rws.nl.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Adviseur Ruimtelijke Ordening




