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Geachte
Hierbij ontvangt u de reactie in het kader van het vooroverleg van Rijkswaterstaat
West-Nederland Zuid op het concept gaswinningsplan Q16 Charlie Noord (One).
Na toetsing van uw plan hebben we de volgende opmerkingen gelet op onze
belangen.
Rijkswaterstaat West Nederland Zuid is de waterbeheerder van een deel van de
Noordzee, het kustfundament en de toekomstige beheerder van de zeewering van
Maasvlakte 2.
Zeewering Maasvlakte 2
Voor de huidige gaswinning door initiatiefnemer ONE uit het veld Q16 Maas zijn er
afspraken met RWS en Havenbedrijf Rotterdam over het in de gaten houden dat
de bodemdaling als gevolg van die winning niet boven voorspelde waarden zal
uitkomen en afspraken over de informatievoorziening van ONE naar RWS en
Havenbedrijf. Hoewel het nieuwe, toe te voegen gasveld Q16 Charlie Noord
relatief klein is ten opzicht van Q16 Maas en verder van de zeewering af ligt, zal
initiatiefnemer ONE echter moeten uitleggen en aantonen dat, de effecten van
deze 2 gasvelden op de zeewering van Maasvlakte 2 beperkt blijven. De eerder
gemaakte afspraken tussen RWS en ONE voor Q16 Maas, kunnen ook op Q16
Charlie Noord van toepassing zijn. Dit is afhankelijk van de te verwachte effecten.
Hierover zal nader overleg met Rijkswaterstaat moeten plaatsvinden.
Kustfundament
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. Echter aangezien er juist in een deel het betreffende
gebied gebaggerd wordt om de toegangsgeul voor de haven van Rotterdam te
onderhouden en er verdiepte stortlocaties voor baggerspecie zijn aangelegd kan
het volumeverlies door bodemdaling door de gaswinning voor dat gebied in dit
geval buiten beschouwing gelaten worden. Echter voor bodemdaling buiten het
gebied van de toegangsgeul en de verdiepte stortlocaties geldt wel dat een tekort
aan zandvolume in het kustfundament moet worden aangevuld.
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Voor vragen hierover kunt u contact opnemen met
op telefoonnummer

Bevoegdgezag
Rijkswaterstaat is bevoegd gezag voor de Waterwet. Bij werkzaamheden in de
Noordzee of nabij/ in/op/onder de zeewering van Maasvlakte 2 is mogelijk een
vergunning van Rijkswaterstaat nodig. U kunt hiervoor contact opnemen met onze
afdeling vergunningverlening via
Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Adviseur Ruimtelijke Ordening
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