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Betreft: Informatie meetnetwerk Spijkenisse en status monitoring bodemtrilling 

 
 
Geachte gemeenteraad, geachte heer Bal, 
 
Er zijn door u vragen gesteld over de monitoring van bodemtrilling en de plaatsing van geofoons 
in Spijkenisse en omgeving. Daarnaast is op 6 december j.l. een artikel gepubliceerd in het AD, 
editie Voorne-Putten, waarin een aantal zaken benoemd zijn die onjuist zijn en helaas tot 
misverstanden leiden. In deze brief wil ik graag één en ander toelichten.  
 
Ik vind het belangrijk aan te geven dat NAM voldoet aan alle voorwaarden uit het zogeheten 
Instemmingsbesluit van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en dat na het 
opstarten van de gasproductie metingen worden verricht op de NAM-locatie in Spijkenisse door 
middel van een versnellingsmeter. Op die manier (en ook door andere in de buurt aanwezige 
versnellingsmeters en geofoons) worden eventuele bodemtrillingen gemonitord. 
 
In antwoord op uw vragen ga ik in deze brief in op de monitoring van bodemtrillingen, de 
voorwaarden die zijn opgesteld in het Instemmingsbesluit van het winningsplan Spijkenisse-
Intra en conform afspraak met de gemeente Nissewaard, de status van de monitoring en de 
toekomstige plannen. 
 
Achtergrond 
Vanaf de jaren ‘90 wordt in Nederland seismische activiteit in de ondergrond gemonitord en 
worden bodemtrillingen geregistreerd door het geofoon-netwerk van het KNMI (een geofoon is 
een soort microfoon die bedoeld is om trillingen vanuit de diepe ondergrond op te vangen).  
 
De Spijkenisse NAM-locatie is in 1990 in gebruik genomen, in dat jaar is door ons ook de eerste 
put geboord. In het Spijkenisse-Intra gasveld is in de periode maart-april 2020 een put geboord 
die begin november 2020 in productie is genomen, waarmee de gaswinning is gestart.  
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Het seismisch meetnetwerk van KNMI in Zuid-Holland is in 2020 uitgebreid: er zijn twee 
geofoons in de wijdere omgeving rond Spijkenisse geplaatst en één geofoon in Spijkenisse (zie 
Figuur 1 bijgevoegd document “Spijkenisse monitoring en Schadeprotocol”). 
 
Instemmingsbesluit 
Op 15 mei 2019 heeft de Minister van EZK instemming verleend aan het door ons ingediende 
winningsplan Spijkenisse-Intra. In dit instemmingsbesluit zijn in artikel 3.1 de volgende 
voorwaarden opgenomen met betrekking tot monitoring van bodembeweging: 
 

• Binnen drie maanden na afloop van de boring (uiterlijk 13-07-2020) overlegt NAM aan de 
minister een plan van aanpak waaruit blijkt of het monitoringsnetwerk boven het gasveld 
Spijkenisse-Intra afdoende is om daarmee de grondversnellingen in dit effectgebied te 
monitoren en eventuele bodemtrillingen te kunnen toewijzen aan dit gasveld. 

• Indien blijkt dat het netwerk niet afdoende is, geeft NAM aan hoeveel versnellingsmeters 
worden bijgeplaatst en dienen de versnellingsmeters in ieder geval binnen 9 maanden na 
afloop van de boring (uiterlijk 13-01-2021) ter aansluiting op het KNMI-netwerk zijn 
aangeboden aan het KNMI. 

 
Status monitoring 
De status van monitoring bodembeweging op basis van de opgenomen voorwaarden in het 
instemmingsbesluit is als volgt: 
 

• De KNMI geofoon bij de NAM locatie Spijkenisse, is in december 2019 vóór de boring 
geplaatst maar niet onmiddelijk aangesloten.  

• Op 25 mei 2020 heeft NAM het “Plan van Aanpak Seismische Monitoring Spijkenisse-Intra 
gasveld” (zie bijlage) ingediend bij het Ministerie van EZK. Bij het opstellen van dit plan was 
de verwachting dat deze geofoon in juni 2020 aangesloten zou kunnen worden door de 
netbeheerder. 

• De stroomaansluiting door de netbeheerder voor de KNMI-geofoon heeft helaas vertraging 
opgelopen tot in 2021. Daarom heeft NAM kort na het in productie nemen van het gasveld 
Spijkenisse-Intra op 19 november 2020 een tijdelijke versnellingsmeter geïnstalleerd op de 
NAM-locatie in Spijkenisse.  

• Deze tijdelijke versnellingsmeter meet de grondbewegingen. Sinds de plaatsing ervan 
worden er daadwerkelijk metingen verricht, maar deze tijdelijke meter is (nog) niet 
aangesloten op het KNMI-netwerk.  

• NAM zorgt ervoor dat de geofoon voor 13 januari 2021 wordt aangesloten op het KNMI-
netwerk. Eventuele trillingen zijn dan voor iedereen zichtbaar op de KNMI webpagina. Tot 
die tijd blijft de tijdelijke versnellingsmeter actief en kan worden gebruikt voor het 
vaststellen van grondbewegingen door gaswinning. 

• Verrichte metingen door KNMI geofoons zijn tot nu toe niet afwijkend: in zowel Spijkenisse 
als Pernis en omgeving zijn geen trillingen gedetecteerd (en geen schademeldingen 
gemeld). 

• Indien de aansluiting op het KNMI-netwerk niet lukt voor 13 januari 2021 zetten wij de 
productie uit gasveld Spijkenisse-Intra tijdelijk stop.  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

De KNMI-geofoon op de NAM-locatie Spijkenisse maakt deel uit van een regionale uitbreiding 
van het meetnetwerk, in opdracht van het Ministerie van EZK. De KNMI-geofoon locaties zijn 
ook voorzien van grondversnellingsmeters.  
Naast de tijdelijke meter op de NAM-locatie Spijkenisse zijn er daarmee in de regio inmiddels 
drie meetpunten actief en aangesloten op het KNMI netwerk: 
 

1. Vlaardingen (NL.ZH01), aangesloten sinds 2018 
2. Delfgauw (NL.ZH03), aangesloten sinds April 2020 
3. Naaldwijk (NL.ZH06), aangesloten sinds April 2020 

 
Met deze drie permante geofoons kunnen in Spijkenisse en wijde omgeving bodemtrillingen 
automatisch worden gedetecteerd. Naast de nog aan te sluiten KNMI-geofoon op onze locatie 
in Spijkenisse, wordt er in 2021 nog een KNMI-geofoon in Barendrecht aangesloten. Ook deze is 
al door ons geplaatst maar ook hier loopt de stroomaansluiting door de netbeheerder 
vertraging op. 
 
Vooruitblik nabije toekomst 
Het jaar 2022 is het laatste productiejaar voor de gasvelden bij Spijkenisse, ook voor het gasveld 
Spijkenisse-Intra. Ruim 90% van het gas is reeds geproduceerd uit de velden waarmee het eind 
van de winning in zicht is.  
 
Na productieperiode volgen, indien gewenst, gesprekken met eigenaren en gemeentes over het 
hergebruik van de locaties voor bijvoorbeeld de energietransitie. Indien de voormalige NAM-
locaties niet hergebruikt worden, ruimen wij de locaties op en brengen deze in overleg met de 
eigenaar terug in oorspronkelijke staat.  

 
Met deze brief hoop ik de belangrijkste vragen van uw kant beantwoord te hebben. Mochten er 
verdere vragen zijn, dan beantwoord ik die graag.  
 
 
Met vriendelijke groet, 
 

 
 
Wessel de Haas 
Asset Manager Onshore 


