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Uw kenmerk 

 

Bijlagen 

3 

 

 

 

 

Geachte , 

 

In uw e-mail van 26 januari 2021, ontvangen op 26 januari 2021, heeft u met een 

beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (hierna: Wob) informatie verzocht 

over de communicatie tussen NAM en EZK inzake de injectie van productiewater in 

de voormalige gasvelden in Twente, inclusief de toestand van de injectieputten en 

leidingen, het onderhoud aan de putten en leidingen en de controle daarop in de 

periode vanaf oktober 2019 tot heden. 

U vraagt kopieën van alle documenten die gaan over of betrekking hebben op 

hetgeen hierboven is omschreven. 

Procedure  

De ontvangst van uw verzoek is schriftelijk bevestigd bij brief van 10 februari 

2021, kenmerk DGKE-WO / 21034971. In deze brief is tevens de beslistermijn 

met vier weken verdaagd tot 22 maart 2021. 

 

Sinds 26 januari 2021 heeft u drie keer contact gehad met een medewerker van 

mijn ministerie, te weten , over de (voortgang van de) Wob-

procedure. 

 

Op 9 en 10 februari 2021 is per email een nadere verduidelijking gevraagd en is 

de afbakening van de reikwijdte bevestigd. 
 

Over de behandeling van uw Wob-verzoek bent u op 17 maart 2021 op de hoogte 

gesteld dat de beslistermijn wordt opgeschort vanwege het vragen van 

zienswijzen aan derde belanghebbenden.  

 

Tot slot bent u op 13 april geïnformeerd dat de behandeling van uw Wob-verzoek 

is afgerond, maar dat publicatie van het besluit langer duurt. 
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Wettelijk kader 

Uw verzoek valt onder de reikwijdte van de Wob. Voor de relevante Wob-artikelen 

verwijs ik u naar bijlage 1. 

 

Inventarisatie documenten  

Op basis van uw verzoek zijn in totaal 80 (inclusief bijlagen) documenten 

aangetroffen. Deze documenten zijn opgenomen in een inventarislijst die als 

bijlage 2 bij dit besluit is gevoegd. In dit besluit wordt verwezen naar de 

corresponderende nummers uit de inventarislijst, zodat per document duidelijk is 

wat is besloten.  

 

De documenten met nummers 3.b, 4.a, 5.a, 17.a, 28.b, 45.b en 46.a zijn reeds 

openbaar. De Wob is niet van toepassing op reeds openbare documenten. De 

vindplaats van deze documenten staat aangegeven op de inventarislijst. 

 

Het document met nummer 8.a bevat delen met informatie die buiten de 

reikwijdte van uw verzoek vallen. Derhalve is deze informatie weggelaten onder 

de vermelding dat het deels buiten de reikwijdte valt. 

 

Documenten met nummers 7 en 15 bevatten in hun geheel informatie die buiten 

de reikwijdte van uw verzoek vallen, wat later in het behandelingsproces werd 

geconstateerd. Derhalve worden deze documenten niet verstrekt. De documenten 

staan wel op de inventarislijst, omdat vernummeren van de documenten die wel 

onder de reikwijdte vallen, voor onnodige vertraging van de afhandeling van uw 

verzoek zou zorgen.   

 

Zienswijzen  

U bent er over geïnformeerd dat er derde belanghebbenden zijn bij de 

openbaarmaking van de documenten en dat deze in de gelegenheid zijn gesteld 

hierover hun zienswijze te geven. 

 

De ontvangen zienswijzen van de derde belanghebbenden heb ik in mijn 

belangenafweging meegenomen. Zie het onderdeel Overwegingen van dit besluit. 

 

Besluit 

Ik heb besloten deels aan uw verzoek tegemoet te komen en de informatie 

waarom u verzocht, opgenomen in de documenten met nummers 3.a, 19.a, 23.a, 

en 33 volledig openbaar te maken.  

 

Ik heb besloten de documenten met nummers 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 8.a, 9, 9.a, 10, 

11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 18.a, 18.b, 19, 19.b, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25.a, 

25.b, 26, 26.a, 27, 28, 28.a, 29, 29.a, 30, 31, 31.a, 32, 34, 34.a, 35, 36, 36.a, 

37, 38, 38.a, 39, 39.a, 40, 41, 41.a, 42, 43, 43.a, 43.b, 44, 44.a, 45, 45.a, 46, 

47, 47.a, 48 en 49 voor zover deze documenten onder de reikwijdte van uw 

verzoek vallen, openbaar te maken met uitzondering van de daarin vermelde 

persoonsgegevens. Voor de motivering verwijs ik naar het onderdeel 

“Overwegingen” van dit besluit. 
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Overwegingen  

Allereerst wil ik u wijzen op het volgende. Ingevolge artikel 3, vijfde lid, van de 

Wob, wordt een verzoek om informatie ingewilligd met inachtneming van het 

bepaalde in de artikelen 10 en 11.  

 

Het recht op openbaarmaking op grond van de Wob dient uitsluitend het publieke 

belang van een goede en democratische bestuursvoering. Het komt iedere burger 

in gelijke mate toe. Daarom kan ten aanzien van de openbaarheid geen 

onderscheid worden gemaakt naar gelang de persoon of de bedoeling of belangen 

van de verzoeker. Bij de te verrichten belangenafweging worden dan ook 

betrokken het algemene belang bij openbaarmaking van de gevraagde informatie 

en de door de weigeringsgronden te beschermen belangen, maar niet het 

specifieke belang van de verzoeker. 

 

Evenmin kent de Wob een beperkte vorm van openbaarmaking. Dit betekent dat 

openbaarmaking van de gevraagde documenten uitsluitend aan u op grond van de 

Wob niet mogelijk is. Indien ik aan u de betreffende documenten verstrek, moet ik 

deze ook aan anderen geven indien zij daarom verzoeken. In dat licht vinden de 

onderstaande belangenafwegingen dan ook plaats. 

 

De eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer 

Op grond van artikel 10, tweede lid, aanhef en onder e, van de Wob blijft 

verstrekking van informatie achterwege voor zover het belang daarvan niet 

opweegt tegen het belang dat de persoonlijke levenssfeer wordt geëerbiedigd. 

 

In de documenten met nummers 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 8.a, 9, 9.a, 10, 11, 12, 13, 

14, 16, 17, 18, 18.a, 18.b, 19, 19.b, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25.a, 25.b, 26, 26.a, 

27, 28, 28.a, 29, 29.a, 30, 31, 31.a, 32, 34, 34.a, 35, 36, 36.a, 37, 38, 38.a, 39, 

39.a, 40, 41, 41.a, 42, 43, 43.a, 43.b, 44, 44.a, 45, 45.a, 46, 47, 47.a, 48 en 49 

staan persoonsgegevens, zoals namen, e-mailadressen, telefoonnummers en 

handtekeningen. Ik ben van oordeel dat t.a.v. deze gegevens het belang dat de 

persoonlijke levenssfeer wordt geëerbiedigd, zwaarder moet wegen dan het 

belang van openbaarheid. Ik zal daarom deze persoonsgegevens niet verstrekken.  

 

Voor zover het de namen van ambtenaren betreft is hierbij het volgende van 

belang. Weliswaar kan, waar het gaat om beroepshalve functioneren van 

ambtenaren, slechts in beperkte mate een beroep worden gedaan op het belang 

van eerbiediging van hun persoonlijke levenssfeer. Dit ligt anders indien het 

betreft het openbaar maken van namen van ambtenaren.  

Namen zijn immers persoonsgegevens en het belang van eerbiediging van de 

persoonlijke levenssfeer kan zich tegen het openbaar maken daarvan verzetten. 

Daarbij is van belang dat het hier niet gaat om het opgeven van een naam aan 

een individuele burger die met een ambtenaar in contact treedt, maar om 

openbaarmaking van de naam in de zin van de Wob. 

 

Wijze van openbaarmaking 

De documenten die met dit besluit gedeeltelijk openbaar worden gemaakt treft u 

bij dit besluit in kopie aan. 
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Bijlage 1 – Relevante artikelen uit de Wob  

 

Artikel 1 

In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder: 

a. document: een bij een bestuursorgaan berustend schriftelijk stuk of 

ander materiaal dat gegevens bevat; 

b. bestuurlijke aangelegenheid: een aangelegenheid die betrekking heeft op 

beleid van een bestuursorgaan, daaronder begrepen de voorbereiding en 

de uitvoering ervan; 

c. intern beraad: het beraad over een bestuurlijke aangelegenheid binnen 

een bestuursorgaan, dan wel binnen een kring van bestuursorganen in 

het kader van de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor een 

bestuurlijke aangelegenheid; 

d. niet-ambtelijke adviescommissie: een van overheidswege ingestelde 

instantie, met als taak het adviseren van een of meer bestuursorganen 

en waarvan geen ambtenaren lid zijn, die het bestuursorgaan waaronder 

zij ressorteren adviseren over de onderwerpen die aan de instantie zijn 

voorgelegd. Ambtenaren, die secretaris of adviserend lid zijn van een 

adviesinstantie, worden voor de toepassing van deze bepaling niet als 

leden daarvan beschouwd; 

e. ambtelijke of gemengd samengestelde adviescommissie: een instantie, 

met als taak het adviseren van één of meer bestuursorganen, die geheel 

of gedeeltelijk is samengesteld uit ambtenaren, tot wier functie behoort 

het adviseren van het bestuursorgaan waaronder zij ressorteren over de 

onderwerpen die aan de instantie zijn voorgelegd; 

f. persoonlijke beleidsopvatting: een opvatting, voorstel, aanbeveling of 

conclusie van een of meer personen over een bestuurlijke 

aangelegenheid en de daartoe door hen aangevoerde argumenten; 

g. milieu-informatie: hetgeen daaronder wordt verstaan in artikel 19.1a van 

de Wet milieubeheer; 

h. hergebruik: het gebruik van informatie die openbaar is op grond van 

deze of een andere wet en die is neergelegd in documenten berustend bij 

een overheidsorgaan, voor andere doeleinden dan het oorspronkelijke 

doel binnen de publieke taak waarvoor de informatie is geproduceerd; 

i. overheidsorgaan: 

1°. een orgaan van een rechtspersoon die krachtens publiekrecht is 

ingesteld, of 

2°. een ander persoon of college, met enig openbaar gezag bekleed. 

 

Artikel 3 

1. Een ieder kan een verzoek om informatie neergelegd in documenten over een 

bestuurlijke aangelegenheid richten tot een bestuursorgaan of een onder 

verantwoordelijkheid van een bestuursorgaan werkzame instelling, dienst of 

bedrijf. 

2. De verzoeker vermeldt bij zijn verzoek de bestuurlijke aangelegenheid of het 

daarop betrekking hebbend document, waarover hij informatie wenst te 

ontvangen. 

3. De verzoeker behoeft bij zijn verzoek geen belang te stellen. 
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4. Indien een verzoek te algemeen geformuleerd is, verzoekt het bestuursorgaan 

de verzoeker zo spoedig mogelijk om zijn verzoek te preciseren en is het hem 

daarbij behulpzaam. 

5. Een verzoek om informatie wordt ingewilligd met inachtneming van het 

bepaalde in de artikelen 10 en 11. 

 

Artikel 6 

1. Het bestuursorgaan beslist op het verzoek om informatie zo spoedig mogelijk, 

doch uiterlijk binnen vier weken gerekend vanaf de dag na die waarop het verzoek 

is ontvangen. 

2. Het bestuursorgaan kan de beslissing voor ten hoogste vier weken verdagen. 

Van de verdaging wordt voor de afloop van de eerste termijn schriftelijk 

gemotiveerd mededeling gedaan aan de verzoeker. 

3. Onverminderd artikel 4:15 van de Algemene wet bestuursrecht wordt de 

termijn voor het geven van een beschikking opgeschort gerekend vanaf de dag na 

die waarop het bestuursorgaan de verzoeker meedeelt dat toepassing is gegeven 

aan artikel 4:8 van de Algemene wet bestuursrecht, tot de dag waarop door de 

belanghebbende of belanghebbenden een zienswijze naar voren is gebracht of de 

daarvoor gestelde termijn ongebruikt is verstreken. 

4. Indien de opschorting, bedoeld in het derde lid, eindigt, doet het 

bestuursorgaan daarvan zo spoedig mogelijk mededeling aan de verzoeker, onder 

vermelding van de termijn binnen welke de beschikking alsnog moet worden 

gegeven. 

5. Indien het bestuursorgaan heeft besloten informatie te verstrekken, wordt de 

informatie verstrekt tegelijk met de bekendmaking van het besluit, tenzij naar 

verwachting een belanghebbende bezwaar daar tegen heeft, in welk geval de 

informatie niet eerder wordt verstrekt dan twee weken nadat de beslissing is 

bekendgemaakt. 

6. Voor zover het verzoek betrekking heeft op het verstrekken van milieu-

informatie: 

a. bedraagt de uiterste beslistermijn in afwijking van het eerste lid twee 

weken indien het bestuursorgaan voornemens is de milieu-informatie te 

verstrekken terwijl naar verwachting een belanghebbende daar bezwaar 

tegen heeft; 

b. kan de beslissing slechts worden verdaagd op grond van het tweede lid, 

indien de omvang of de gecompliceerdheid van de milieu-informatie een 

verlenging rechtvaardigt; 

c. zijn het derde en vierde lid niet van toepassing. 

 

Artikel 7 

1. Het bestuursorgaan verstrekt de informatie met betrekking tot de documenten 

die de verlangde informatie bevatten door: 

a. kopie ervan te geven of de letterlijke inhoud ervan in andere vorm te 

verstrekken, 

b. kennisneming van de inhoud toe te staan, 

c. een uittreksel of een samenvatting van de inhoud te geven, of 

d. inlichtingen daaruit te verschaffen. 

2. Het bestuursorgaan verstrekt de informatie in de door de verzoeker verzochte 

vorm, tenzij: 
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a. het verstrekken van de informatie in die vorm redelijkerwijs niet gevergd 

kan worden; 

b. de informatie reeds in een andere, voor de verzoeker gemakkelijk 

toegankelijke vorm voor het publiek beschikbaar is. 

3. Indien het verzoek betrekking heeft op milieu-informatie als bedoeld in artikel 

19.1a, eerste lid, onder b, van de Wet milieubeheer, verstrekt het 

bestuursorgaan, zo nodig, en indien deze informatie voorhanden is, tevens 

informatie over de methoden die zijn gebruikt bij het samenstellen van 

eerstbedoelde informatie. 

 

Artikel 10 

1. Het verstrekken van informatie ingevolge deze wet blijft achterwege voor zover 

dit:  

a. de eenheid van de Kroon in gevaar zou kunnen brengen; 

b. de veiligheid van de Staat zou kunnen schaden; 

c. bedrijfs- en fabricagegegevens betreft, die door natuurlijke personen of 

rechtspersonen vertrouwelijk aan de overheid zijn meegedeeld; 

d. persoonsgegevens betreft als bedoeld in de artikelen 9, 10 en 87 van de 

Algemene verordening gegevensbescherming, tenzij de verstrekking 

kennelijk geen inbreuk op de persoonlijke levenssfeer maakt. 

2. Het verstrekken van informatie ingevolge deze wet blijft eveneens achterwege 

voor zover het belang daarvan niet opweegt tegen de volgende belangen:  

a. de betrekkingen van Nederland met andere staten en met internationale 

organisaties; 

b. de economische of financiële belangen van de Staat, de andere 

publiekrechtelijke lichamen of de in artikel 1a, onder c en d, bedoelde 

bestuursorganen; 

c. de opsporing en vervolging van strafbare feiten; 

d. inspectie, controle en toezicht door bestuursorganen; 

e. de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer; 

f. het belang, dat de geadresseerde erbij heeft als eerste kennis te kunnen 

nemen van de informatie; 

g. het voorkomen van onevenredige bevoordeling of benadeling van bij de 

aangelegenheid betrokken natuurlijke personen of rechtspersonen dan 

wel van derden. 

3. Het tweede lid, aanhef en onder e, is niet van toepassing voorzover de 

betrokken persoon heeft ingestemd met openbaarmaking. 

4. Het eerste lid, aanhef en onder c en d, het tweede lid, aanhef en onder e, en 

het zevende lid, aanhef en onder a, zijn niet van toepassing voorzover het milieu-

informatie betreft die betrekking heeft op emissies in het milieu. Voorts blijft in 

afwijking van het eerste lid, aanhef en onder c, het verstrekken van milieu-

informatie uitsluitend achterwege voorzover het belang van openbaarmaking niet 

opweegt tegen het daar genoemde belang. 

5. Het tweede lid, aanhef en onder b, is van toepassing op het verstrekken van 

milieu-informatie voor zover deze handelingen betreft met een vertrouwelijk 

karakter.  

6. Het tweede lid, aanhef en onder g, is niet van toepassing op het verstrekken 

van milieu-informatie. 
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7. Het verstrekken van milieu-informatie ingevolge deze wet blijft eveneens 

achterwege voorzover het belang daarvan niet opweegt tegen de volgende 

belangen: 

a. de bescherming van het milieu waarop deze informatie betrekking heeft; 

b. de beveiliging van bedrijven en het voorkomen van sabotage. 

8. Voorzover het vierde lid, eerste volzin, niet van toepassing is, wordt bij het 

toepassen van het eerste, tweede en zevende lid op milieu-informatie in 

aanmerking genomen of deze informatie betrekking heeft op emissies in het 

milieu. 

 

Artikel 11 

1. In geval van een verzoek om informatie uit documenten, opgesteld ten 

behoeve van intern beraad, wordt geen informatie verstrekt over daarin 

opgenomen persoonlijke beleidsopvattingen. 

2. Over persoonlijke beleidsopvattingen kan met het oog op een goede en 

democratische bestuursvoering informatie worden verstrekt in niet tot personen 

herleidbare vorm. Indien degene die deze opvattingen heeft geuit of zich erachter 

heeft gesteld, daarmee heeft ingestemd, kan de informatie in tot personen 

herleidbare vorm worden verstrekt. 

3. Met betrekking tot adviezen van een ambtelijke of gemengd samengestelde 

adviescommissie kan het verstrekken van informatie over de daarin opgenomen 

persoonlijke beleidsopvattingen plaatsvinden, indien het voornemen daartoe door 

het bestuursorgaan dat het rechtstreeks aangaat aan de leden van de 

adviescommissie voor de aanvang van hun werkzaamheden kenbaar is gemaakt. 

4. In afwijking van het eerste lid wordt bij milieu-informatie het belang van de 

bescherming van de persoonlijke beleidsopvattingen afgewogen tegen het belang 

van openbaarmaking. Informatie over persoonlijke beleidsopvattingen kan worden 

verstrekt in niet tot personen herleidbare vorm. Het tweede lid, tweede volzin, is 

van overeenkomstige toepassing. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 
 

 

 Pagina 9 van 18 
 

Directoraat-generaal Klimaat 

en Energie 

Directie Warmte en Ondergrond 

 
Ons kenmerk 

DGKE-WO / 21096429 

 

 

N
u

m
m

e
r
 

D
a
tu

m
 

S
o
o

r
t 

d
o
c
u

m
e
n

t 

O
n

d
e
r
w

e
r
p

 

 B
e
o
o
r
d

e
li

n
g

 

W
o
b

 

  A
fz

e
n

d
e
r
 

O
n

tv
a
n

g
e
r
 

1. 2019-11-05 

08.33 - 

 Fwd_ 

Inspectieplan 

Tubbergen 

locaties 

Deels 

openbaar 

 

10.2.e SodM 

NAM 

EZK 

SodM 

NAM 

2. 2019-11-05 

13.59 - 

 RE_ DOMUS-

19259622-v1-

De_vervuiling_d

oor__gaswinnin

g_in_Overijssel 

Deels 

openbaar 

 

10.2.e NAM 

EZK 

EZK 

NAM 

3. 2019-11-05 

15.53 -   

 Informatiebrief 

_Groot 

onderhoud en 

inspectiewerkza

amheden 

Deels 

openbaar 

 

10.2.e NAM EZK 

3.a 2019-11-05 

15.53 - 

 bijlage 1 bij 

Informatiebrief 

_Groot 

onderhoud en 

inspectiewerkza

amheden 

Openbaar 

 

 NAM EZK 

3.b 2019-11-05 

15.53 - 

 bijlage 2 bij 

Informatiebrief 

_Groot 

onderhoud en 

inspectiewerkza

amheden 

Reeds 

openbaar 

 

Zie: 

https://www.t

weedekamer.n

l/kamerstukke

n/detail?id=20

17D03691&did

=2017D03691  

 NAM EZK 

4. 2019-11-06 

11.14 -   

 Fwd_ 

kamerbrief 

motie 

afvalwater 

mijnbouw 

Deels 

openbaar 

 

10.2.e EZK 

I&W 

NAM 

EZK 

4.a 2019-11-06 

11.14 - 

 bijlage 1 bij 

Fwd_ 

Reeds 

openbaar 

 EZK 

I&W 

NAM 

EZK 

 Bijlage 2 – Inventarislijst  
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kamerbrief 

motie 

afvalwater 

mijnbouw 

 

Zie:  

https://zoek.o

fficielebekend

makingen.nl/k

st-21501-08-

792.html  

5. 2019-11-14 

15.42 -   

 DOMUS-

19266916-v1-

KAMERVRAGEN

_ 

Deels 

openbaar 

 

10.2.e EZK NAM 

5.a 2019-11-14 

15.42 - 

 bijlage bij 

DOMUS-

19266916-v1-

KAMERVRAGEN

_ 

Reeds 

openbaar 

 

Zie: 

https://zoek.o

fficielebekend

makingen.nl/k

v-tk-

2019Z21606.h

tml  

 EZK NAM 

6. 2019-11-26 

14.21 - 

 Reactie Minister 

Wiebes op de 

berichtgeving 

van RTV Oost 

Deels 

openbaar 

 

10.2.e NAM EZK 

7. 2019-12-06 

12.24 - 

 RE straks even 

bellen 

Geheel Buiten 

Reikwijdte 

 NAM 

EZK 

EZK 

NAM 

8. 2019-12-06 

17.43 -   

 FW_ Putten op 

Tubbergen 7 en 

Wanneperveen 

1 

Deels 

openbaar 

 

10.2.e NAM 

SodM 

EZK 

SodM 

NAM 

 

8.a 2019-12-06 

17.43 - 

 bijlage bij FW_ 

Putten op 

Tubbergen 7 en 

Wanneperveen 

1 

Deels 

Openbaar 

 

Deels Buiten 

Reikwijdte 

 NAM 

SodM 

EZK 

SodM 

NAM 

 

9. 2019-12-11 

13.35 -   

 DOMUS-

19302516-v1-

BRIEF__Beantw

oording_vragen

_ 

Deels 

openbaar 

 

10.2.e EZK NAM 

9.a 2019-12-11 

13.35 - 

 bijlage bij 

DOMUS-

19302516-v1-

BRIEF__Beantw

Deels 

openbaar 

 

10.2.e EZK NAM 
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oording_vragen

_ 

10. 2019-12-12 

23.07 - 

 ander antwoord 

(graag check) 

Deels 

openbaar 

 

10.2.e EZK NAM 

11. 2019-12-13 

12.58 - 

 Re_ graag check 

antwoord vraag 

10 

Deels 

openbaar 

 

10.2.e EZK NAM 

12. 2019-12-19 

21.49 - 

 Beantwoording 

Kamervragen 

over 

bodemverontrei

nigingen 

Deels 

openbaar 

 

10.2.e EZK NAM 

13. 2019-12-19 

21.49 - 

 Beantwoording 

Kamervragen 

over de 

berichtgeving 

aangaande 

onderhoud op 

de NAM 

Deels 

openbaar 

 

10.2.e EZK NAM 

14. 2019-12-20 

19.29 - 

 Fwd_ 

Beantwoording 

Kamervragen 

over de 

vervuiling door 

gaswinning 

Deels 

openbaar 

 

10.2.e EZK NAM 

EZK 

15. 2020-02-06 

13.58 - 

 FW_ 

Berichtgeving 

over 

proeflocatie 

Geheel Buiten 

Reikwijdte 

 NAM EZK 

- Provincie 

Overijssel 

- 

Noaberkracht 

Dinkelland 

Tubbergen 

16. 2020-04-20 

10.32 - 

 Re Toelichting 

werkzaamheden 

ROW2 

Deels 

openbaar 

 

10.2.e EZK 

NAM 

- NAM 

- EZK 

- Groenlinks 

Provincie 

Overijssel 

17. 2020-04-20 

22.46 -   

 FW_ 

Jaarrapportage 

2019 monitoring 

injectiewater 

Twente 

Deels 

openbaar 

 

10.2.e NAM EZK 

SodM 

I&W 

17.a 2020-04-20 

22.46 - 

 bijlage bij FW_ 

Jaarrapportage 

2019 monitoring 

Reeds 

openbaar  

 

 NAM EZK 

SodM 

I&W 
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injectiewater 

Twente 

Zie: 

https://www.n

am.nl/technie

k-en-

innovatie/wate

rinjectie-in-

twente-

drenthe/downl

oads-

waterinjectie-

twente/_jcr_c

ontent/par/ex

pandablelist/e

xpandablesecti

on_52748660

8.stream/1587

742080732/8c

03f82dd60ee6

b36a4c7caef2

4307619fba54

eb/annual-

report-2019-

twente-water-

injection.pdf 

18. 2020-04-24 

17.36 -   

 Re_ 

Kamervraag 

Deels 

openbaar 

 

10.2.e EZK 

NAM 

NAM 

EZK 

18.a 2020-04-24 

17.36 - 

 bijlage 1 bij Re_ 

Kamervraag 

Deels 

openbaar 

 

10.2.e EZK 

NAM 

NAM 

EZK 

18.b 2020-04-24 

17.36 - 

 bijlage 2 bij Re_ 

Kamervraag 

Deels 

openbaar 

 

10.2.e EZK 

NAM 

NAM 

EZK 

19. 2020-04-24 

21.00 -   

 RE_ 

Kamervraag 

Deels 

openbaar 

 

10.2.e EZK 

NAM 

NAM 

EZK 

19.a 2020-04-24 

21.00 - 

 bijlage 1 bij RE_ 

Kamervraag 

Openbaar 

 

 EZK 

NAM 

NAM 

EZK 

19.b 2020-04-24 

21.00 - 

 bijlage 2 bij RE_ 

Kamervraag 

Deels 

openbaar 

 

10.2.e EZK 

NAM 

NAM 

EZK 

20. 2020-04-28 

14.54 - 

 RE_ 

berichtgeving 

Rossum-

Weerselo 

Deels 

openbaar 

 

10.2.e EZK 

NAM 

SodM 

NAM 

EZK 

SodM 
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21. 2020-04-28 

15.39 - 

 RE_ 

berichtgeving 

Rossum-

Weerselo 

Deels 

openbaar 

 

10.2.e EZK 

 

NAM 

22. 2020-04-30 

13.19 - 

 RE_ 

Kamervraag 

Deels 

openbaar 

 

10.2.e EZK 

NAM 

NAM 

EZK 

23. 2020-04-30 

13.23 -   

 SO Mijnbouw 6 

mei 

GL_afgestemd 

met SodM 

Deels 

openbaar 

 

10.2.e EZK 

 

NAM 

 

23.a 2020-04-30 

13.23 - 

 bijlage bij SO 

Mijnbouw 6 mei 

GL_afgestemd 

met SodM 

Openbaar 

 

 EZK 

 

NAM 

 

24. 2020-04-30 

13.54 - 

 Re SO Mijnbouw 

6 mei 

GL_afgestemd 

met SodM 

Deels 

openbaar 

 

10.2.e EZK 

NAM 

NAM 

EZK 

25. 2020-06-17 

13.31 -   

 RE_ 

Kamervragen 

productiewater 

Schoonebeek 

Deels 

openbaar 

 

10.2.e EZK 

NAM 

NAM 

EZK 

25.a 2020-06-17 

13.31 - 

 bijlage 1 bij RE_ 

Kamervragen 

productiewater 

Schoonebeek 

Deels 

openbaar 

 

10.2.e EZK 

NAM 

NAM 

EZK 

25.b 2020-06-17 

13.31 - 

 bijlage 2 bij RE_ 

Kamervragen 

productiewater 

Schoonebeek 

Deels 

openbaar 

 

10.2.e EZK 

NAM 

NAM 

EZK 

26. 2020-06-17 

15.33 -   

 FW_ 

Nieuwsbrief juni 

- vervolg 

onderhoudswerk

zaamheden 

Deels 

openbaar 

 

10.2.e NAM -EZK 

-Noaberkracht 

Dinkelland 

Tubbergen 

26.a 2020-06-17 

15.33 - 

 bijlage bij FW_ 

Nieuwsbrief juni 

- vervolg 

onderhoudswerk

zaamheden 

Deels 

openbaar 

 

10.2.e NAM -EZK 

-Noaberkracht 

Dinkelland 

Tubbergen 

27. 2020-06-18 

13.45 - 

 RE meer 

Kamervragen 

productiewater 

Schoonebeek 

Deels 

openbaar 

 

10.2.e EZK 

NAM 

NAM 

EZK 
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28. 2020-08-07 

15.21 -   

 aanstaande 

evaluatie 

waterinjectie 

Twente 

Deels 

openbaar 

 

10.2.e EZK 

 

NAM 

 

28.a 2020-08-07 

15.21 - 

 bijlage 1 bij 

aanstaande 

evaluatie 

waterinjectie 

Twente 

Deels 

openbaar 

 

10.2.e EZK 

 

NAM 

 

28.b 2020-08-07 

15.21 - 

 bijlage 2 bij 

aanstaande 

evaluatie 

waterinjectie 

Twente 

Reeds 

openbaar 

 

Zie: 

https://zoek.o

fficielebekend

makingen.nl/k

st-33529-

759.html  

 EZK 

 

NAM 

 

29. 2020-08-10 

10.33 -   

 Informatieflyer 

werkzaamheden 

NAM in 

omgeving Vasse 

Deels 

openbaar 

 

10.2.e NAM EZK 

29.a 2020-08-10 

10.33 - 

 bijlage bij 

Informatieflyer 

werkzaamheden 

NAM in 

omgeving Vasse 

Deels 

openbaar 

 

10.2.e NAM EZK 

30. 2020-08-11 

09.29 - 

 RE_ 

Informatieflyer 

werkzaamheden 

NAM in 

omgeving Vasse 

Deels 

openbaar 

 

10.2.e EZK 

NAM 

NAM 

EZK 

31. 2020-09-09 

09.40 -   

 verzoek 

betreffende 

aanstaande 

evaluatie 

waterinjectie 

Twente 

Deels 

openbaar 

 

10.2.e EZK 

 

NAM 

 

31.a 2020-09-09 

09.40 - 

 bijlage bij 

verzoek 

betreffende 

aanstaande 

evaluatie 

waterinjectie 

Twente 

Deels 

openbaar 

 

10.2.e EZK 

 

NAM 
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32. 2020-10-26 -  2020.10.26 

Rossum-

Weerselo-

milieuneutraal 

Deels 

openbaar 

 

10.2.e NAM EZK 

33.  2020-10-26 -  2020.10.26 

Bijlagen bij 

Rossum-

Weerselo-

milieuneutraal 

aanvraag ROW 

Openbaar 

 

 NAM EZK 

34. 2020-10-29 

15.11 -   

 Reactie NAM op 

verzoek 

evaluatie 

waterinjectie 

Rossum te 

vervroegen 

Deels 

openbaar 

 

10.2.e NAM EZK 

34.a 2020-10-29 

15.11 - 

 bijlage bij 

Reactie NAM op 

verzoek 

evaluatie 

waterinjectie 

Rossum te 

vervroegen 

Deels 

openbaar 

 

10.2.e NAM EZK 

35. 2020-11-06 

15.32 - 

 In 

behandelingbrief 

en 

procedurebeschr

ijving aanvraag 

omgevingsvergu

nning 

Deels 

openbaar 

 

10.2.e EZK NAM 

36. 2020-11-09 

15.13 -   

 Bevestigingsont

vangst reactie 

op verzoek 

evaluatie 

waterinjectie 

Rossum 

Deels 

openbaar 

 

10.2.e EZK 

 

NAM 

EZK 

36.a 2020-11-09 

15.13 - 

 bijlage bij 

Bevestigingsont

vangst reactie 

op verzoek 

evaluatie 

waterinjectie 

Rossum 

Deels 

openbaar 

 

10.2.e EZK 

 

NAM 

EZK 

37. 2020-11-16 

13.02 - 

 Re Kopie 

kennisgeving 

aanvraag 

Deels 

openbaar 

 

10.2.e EZK 

NAM 

NAM 

EZK 
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omgevingsvergu

nning 

38. 2020-11-24 

16.27 -   

 Verzoek om 

aanvulling 

inzake aanvraag 

omgevingsvergu

nning 

Deels 

openbaar 

 

10.2.e EZK 

 

NAM 

 

38.a 2020-11-24 

16.27 - 

 bijlage bij 

Verzoek om 

aanvulling 

inzake aanvraag 

omgevingsvergu

nning 

Deels 

openbaar 

 

10.2.e EZK 

 

NAM 

 

39. 2020-11-24 

17.06 -   

 AM-locatie 

Rossum-

Weerselo-2_ 

BARMM-melding 

Deels 

openbaar 

 

10.2.e NAM EZK 

39.a 2020-11-24 

17.06 - 

 bijlage bij AM-

locatie Rossum-

Weerselo-2_ 

BARMM-melding 

Deels 

openbaar 

 

10.2.e NAM EZK 

40. 2020-11-26 

19.55 - 

 RE vragen 

Lokaal 

Dinkelland 

inzake aanvraag 

ROW Centraal 

Deels 

openbaar 

 

10.2.e EZK 

NAM 

Noaberkracht 

Dinkelland 

Tubbergen 

NAM 

EZK 

Noaberkracht 

Dinkelland 

Tubbergen 

41. 2020-12-15 

12.48 - 

 Acceptatie 

Barmm melding 

ROW-2 (NAM) 

Deels 

openbaar 

 

10.2.e EZK 

 

NAM 

EZK 

41.a 2020-12-15 

12.48 - 

 bijlage bij 

Acceptatie 

Barmm melding 

ROW-2 (NAM) 

Deels 

openbaar 

 

10.2.e EZK 

 

NAM 

EZK 

42. 2020-12-15 

22.18 -   

 RE_ Acceptatie 

Barmm melding 

ROW-2 (NAM) 

Deels 

openbaar 

 

10.2.e EZK 

NAM 

NAM 

EZK 

43. 2020-12-17 

15.56 -   

 Besluit 

verlengen 

beslistermijn 

inzake aanvraag 

omgevingsvergu

nning 

Deels 

openbaar 

 

10.2.e EZK 

 

NAM 

EZK 

43.a 2020-12-17 

15.56 - 

 bijlage 1 bij 

Besluit 

verlengen 

beslistermijn 

Deels 

openbaar 

 

10.2.e EZK 

 

NAM 

EZK 
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inzake aanvraag 

omgevingsvergu

nning 

43.b 2020-12-17 

15.56 - 

 bijlage 2 bij 

Besluit 

verlengen 

beslistermijn 

inzake aanvraag 

omgevingsvergu

nning 

Deels 

openbaar 

 

10.2.e EZK 

 

NAM 

EZK 

44. 2020-12-18 

16.54 -   

 RE 

Onderzoeksopze

t Herafweging 

Twente 

Deels 

openbaar 

 

10.2.e EZK 

NAM 

NAM 

EZK 

44.a 2020-12-18 

16.54 - 

 bijlage bij RE 

Onderzoeksopze

t Herafweging 

Twente 

Deels 

openbaar 

 

10.2.e EZK 

NAMl 

NAM 

EZK 

45. 2021-01-04 

22.19 -   

 FW_ 

Kamervragen 

SO mijnbouw 

Groningen 

18dec2020 GL 

over 

waterinjectie 

Deels 

openbaar 

 

10.2.e EZK 

 

NAM 

EZK 

45.a 2021-01-04 

22.19 - 

 bijlage 1 bij 

FW_ 

Kamervragen 

SO mijnbouw 

Groningen 

18dec2020 GL 

over 

waterinjectie 

Deels 

openbaar 

 

10.2.e EZK 

 

NAM 

EZK 

45.b 2021-01-04 

22.19 

 - bijlage 2 bij 

FW_ 

Kamervragen 

SO mijnbouw 

Groningen 

18dec2020 GL 

over 

waterinjectie 

Reeds 

openbaar 

 

Zie:  

https://zoek.o

fficielebekend

makingen.nl/a

h-tk-

20192020-

1172.html  

 EZK 

 

NAM 

EZK 

46. 2021-01-05 

15.51 

 -  RE 

Kamervragen 

Deels 

openbaar 

 

10.2.e EZK 

NAM 

NAM 

EZK 

SodM 
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SO mijnbouw 

Groningen 

46.a 2021-01-05 

15.51 - 

 bijlage bij RE 

Kamervragen 

SO mijnbouw 

Groningen 

Reeds 

openbaar 

 

Zie: 

https://gem

eenteraad.di

nkelland.nl/d

ocumenten/

Raadsbrieve

n/2020-85-

beantwoordi

ng-

schriftelijke-

vragen-

fractie-

GroenLinks-

NAM-locatie-

Tramweg.pdf  

 EZK 

NAM 

NAM 

EZK 

SodM 

47. 2021-01-08 

16.15 -   

 Fwd_ OHV-

5223-

antwoorden-

Kamervragen 

SO mijnbouw 

Deels 

openbaar 

 

10.2.e EZK 

 

NAM 

 

47.a 2021-01-08 

16.15 - 

 bijlage bij  Fwd_ 

OHV-5223-

antwoorden-

Kamervragen 

SO mijnbouw 

Deels 

openbaar 

 

10.2.e EZK 

 

NAM 

 

48. 2021-01-19 

11.28 - 

 Aanvulling nodig 

op 'bouwdeel' 

aanvraag 

omgevingsvergu

nning 

Deels 

openbaar 

 

10.2.e EZK 

 

NAM 

 

49. onbekend -  Kennisgeving 

correctie 

aanvraag 

omgevingsvergu

nning Rossum - 

Weerselo 

Deels 

openbaar 

 

10.2.e EZK EZK 





volgende object(en):

TUBBERGEN 1

TUBBERGEN 2

TUBBERGEN 4

TUBBERGEN 6

TUBBERGEN 8

TUBBERGEN MANDER 1

TUBBERGEN MANDER 2

Tijdens de inspectie kijken wij specifiek naar de volgende onderwerpen:

Chemicalien gebruik;

Annulaire drukken;

Analyserapporten peilbuizen;

Geinjecteerde hoeveelheden/flows;

Vergunningsvoorschriften (overig);

Visuele inspectie.
Tijdens de inspectie kunnen natuurlijk ook andere arbo,- wabo of mijnbouwwet
gerelateerde zaken opvallen, ondanks dat daar niet specifiek op geïnspecteerd
zal worden.

Het is mogelijk dat een vertegenwoordiger van uw ondernemingsraad arbo
gerelateerde zaken met mij zou willen bespreken. Ik verzoek u daarom om deze
vertegenwoordiger op de hoogte te brengen van mijn komst.

Tijdens de inspectie kunnen vragen gesteld over de volgende documenten.

Rapportage injectie drukken en Chemicalien 2018;

Rapportage analyses peilbuizen;

Rapportage annulaire drukken.
Wij willen de inspectie starten om 09.00 u starten op een door u gewenste
locatie. Graag horen wij van u op welke locatie u de inspectie wil starten.

Na afloop van de inspectie zal ik een korte terugkoppeling geven van de aard van
mijn waarnemingen en bevindingen. De ernst van deze waarnemingen en
bevindingen wordt achteraf vastgesteld en schriftelijk aan u meegedeeld in het
inspectierapport tenzij zeer ernstig en onmiddellijk actie is verreist. Indien uit
nadere bestudering van de tijdens de inspectie ontvangen informatie, nieuwe
feiten aan het licht komen zal ik deze alsnog mondeling of per mail aan u
terugkoppelen.

Ik streef er naar om de inspectiebrief circa vier weken na de inspectie te
versturen aan de bestuurder van uw onderneming, waarvan een afschrift aan de
ondernemingsraad zal worden gezonden.

Met vriendelijke groet,
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Staatstoezicht op de Mijnen / State Supervision of Mines
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Ministry of Economic Affairs and Climate Policy
Henri Faasdreef 312 | 2492 JP | Den Haag / The Hague
Postbus / P.O. Box 24037 | 2490 AA | Den Haag

@sodm nl 
www.sodm nl

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien
u
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is
gezonden,
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te
verwijderen.
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke
aard
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch
verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If
you
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake,
you
are requested to inform the sender and delete the message.
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from
the
risks inherent in the electronic transmission of messages.
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risks inherent in the electronic transmission of messages.



Van: @shell.com
Onderwerp: Informatiebrief "Groot onderhoud en inspectiewerkzaamheden NAM-locatie ROW2"
Datum: dinsdag 5 november 2019 15:52:58
Bijlagen: image001.png

image003.jpg
Informatiebrief toelichting onderhoud en inspectie ROW2 - nov 2019.pdf
TNO eindrapport - beweringen SAT.pdf

Prioriteit: Hoog

Naar aanleiding van diverse mediaberichtgeving vandaag over onze werkzaamheden op onze
locatie ROW2 in Rossum krijgen we veel vragen.

Middels bijgevoegde informatiebrief willen wij u nader informeren over de exacte aard van deze
werkzaamheden en de gedane beweringen van de Stichting Stop Afvalwater Twente.

Mocht u nog vragen hebben dan verneem ik die graag.

M.vr.grt. 

Senior adviseur Vergunningen & Omgevingsmanagement (ONEgas & Land-Oost/West)
Legal - Permits & Social Performance (LSUP/ON)

Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V.
Statutaire vestiging Den Haag - Handelsregister no. 0400869
Correspondentieadres: Postbus 28000, 9400 HH Assen
Bezoekadres: Schepersmaat 2, 9405 TA Assen
Tel: +31 (0
Mobiel: +31 (6) 
E-mail: @shell.com
Internet: http://www.nam.nl

Please note that CC-mails are stored seperately en read infrequently.

Disclaimer: The information in this e-mail is confidential and intended solely for the person to whom it is addressed. If this message is
not addressed to you, please be aware that you have no authorization to read this e-mail, to copy it, to furnish it to any person other
than the addressee, or to use or misuse its content in any way whatsoever.
Should you have received this e-mail by mistake, please bring this to the attention of the sender, after which you are kindly requested
to destroy the original message. 
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BRON VAN ONZE ENERGIE WWW.NAM.NL 

    

  | November 2019 

Informatiebrief 
 

Groot onderhoud en inspectiewerkzaamheden NAM-locatie ROW2 
 

Naar aanleiding van diverse mediaberichtgeving over onze werkzaamheden op onze locatie ROW2 in Rossum krijgen we 
veel vragen over de exacte aard van deze werkzaamheden. 

NAM voert regelmatig onderhoud en inspecties uit op al haar locaties, zodat deze activiteiten veilig en verantwoord 
kunnen plaatsvinden. Op de waterinjectielocaties in Twente vindt dit najaar groot onderhoud plaats en worden de 
jaarlijkse putinspecties uitgevoerd. 

Het groot onderhoud wordt momenteel alleen uitgevoerd aan de bovengrondse installatieonderdelen op de locatie. Dit 
betekent concreet dat diverse bovengrondse installatieonderdelen voorzien worden van een beschermende coating. Op 
de locatie is met een tent een tijdelijke werkplaats ingericht waar onder ideale omstandigheden de uiteinden van de 
gedemonteerde onderdelen (zgn. flensverbindingen) worden behandeld met een tweecomponenten-coating zodat 
roestvorming niet kan plaatsvinden op deze flensverbindingen. Aangezien sommige onderdelen erg zwaar zijn is een 
mobiele kraan op de locatie aanwezig om deze onderdelen makkelijk te demonteren en na behandeling met de 
tweecomponenten-coating ook weer terug te zetten. Alles volgens de wettelijke vereisten die hiervoor gelden. 

Aan de waterinjectieputten zelf worden geen onderhoudswerkzaamheden verricht. Wel worden deze putten met een 
meetinstrument aan de binnenkant geïnspecteerd op corrosievorming zodat we putlekkages tijdig kunnen voorkomen. 
Deze jaarlijkse inspectie is verplicht onderdeel van de verleende vergunningen voor deze locaties. De resultaten van 
deze inspecties worden met Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) gedeeld. Daarnaast zal SodM binnenkort ook de 
werkzaamheden op de locatie komen inspecteren. 

Voor wat betreft de beweringen van Stichting Stop Afvalwater Twente willen wij verwijzen naar het TNO rapport uit 
2016. De toenmalige minister van Economische Zaken, de heer Kamp, heeft toen door TNO uitgebreid onderzoek laten 
uitvoeren naar dezelfde beweringen van SAT zoals het oplossen van zoutlagen, trillingen door waterinjectie, het 
ontstaan van sinkholes, etc. Dit rapport ondersteunt hiermee de eerdere conclusies van bekende rapporten van andere 
onafhankelijke buitenlandse instituten die naar de veiligheid van waterinjectie hebben gekeken. Een kopie van het TNO-
rapport is bijgevoegd. 

De NAM houdt de ontwikkelingen van de lekkage in Emlichheim nauw in de gaten. Als hieruit aanbevelingen naar voren 
komen die mogelijk een verbetering van het huidige intensieve inspectieprogramma zijn, zullen we dit zeker met onze 
toezichthouder Staatstoezicht op de Mijnen bespreken. 

3.a









Van: @shell.com
Aan:
Onderwerp: FW: Putten op Tubbergen 7 en Wanneperveen 1
Datum: vrijdag 6 december 2019 17:43:21
Bijlagen: image001.png

image003.jpg
Well diagrams locations TUB7-WAV1.pdf

 ter info.

Anders wellicht de heer Van der Sijp nog even vragen over info van putten WAV1.

Gr. 

Van:  
Verzonden: vrijdag 6 december 2019 17:41
Aan:  
CC: 

@shell.com) ;  
Onderwerp: RE: Putten op Tubbergen 7 en Wanneperveen 1

Geachte heer ,

Bijgevoegd de gevraagde well diagrams van de betreffende putten op de locaties TUB7 en
WAV1.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

M.vr.grt. 

Senior adviseur Vergunningen & Omgevingsmanagement (ONEgas & Land-Oost/West)
Legal - Permits & Social Performance (LSUP/ON)

Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V.
Statutaire vestiging Den Haag - Handelsregister no. 0400869
Correspondentieadres: Postbus 28000, 9400 HH Assen
Bezoekadres: Schepersmaat 2, 9405 TA Assen
Tel: +31 (0
Mobiel: +31 (6) 
E-mail: @shell.com
Internet: http://www.nam.nl

Please note that CC-mails are stored seperately en read infrequently.

Disclaimer: The information in this e-mail is confidential and intended solely for the person to whom it is addressed. If this message is
not addressed to you, please be aware that you have no authorization to read this e-mail, to copy it, to furnish it to any person other
than the addressee, or to use or misuse its content in any way whatsoever.
Should you have received this e-mail by mistake, please bring this to the attention of the sender, after which you are kindly requested
to destroy the original message. 
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From: @sodm.nl> 
Sent: 06 December 2019 14:41
To: @shell.com>; @shell.com'
< @shell.com>
Cc: @sodm.nl>
Subject: Putten op Tubbergen 7 en Wanneperveen 1

Beste , ik kopieer jou hier in omdat ik niet weet of het emailadres van  correct is.

Beste ,

Volgende week hebben jullie en wij de rondetafelbespreking in Tubbergen. Ik heb informatie over de putintegriteit uit
het WIMS rapport dat de NAM ons eerder dit jaar gestuurd heeft. Ter aanvulling zou het handig zijn als je mij de well

diagrams zou kunnen sturen voor de putten op deze twee velden, te weten TUB-07 & TUB-10E en WAV-01 & WAV-07.

Bedankt alvast

Met vriendelijke groet / Kind regards,

Coördinerend inspecteur Well Engineering
........................................................................
Staatstoezicht op de Mijnen / State Supervision of Mines
Ministerie van Economische Zaken/ Ministry of Economic Affairs.
Henri Faasdreef 312 | 2492 JP | Den Haag / The Hague
Postbus / P.O. Box 24037 | 2490 AA | Den Haag
........................................................................

T + 31   M +31 
@sodm.nl    http://www.sodm.nl

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden,
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te
verwijderen.
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch
verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you
are requested to inform the sender and delete the message.
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the
risks inherent in the electronic transmission of messages.
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Site: TUBBERGEN-7 
Well Name: TUBBERGEN- 7 

Wellbore Name: TUB- 7 
Wellbore No: 01 

Legal Wellbore Name: TUBBERGEN- 7-1 
Original Spud Date: 11/09/1953 

Kick Off Date: 11/09/1953 
Tree Cap Connection: 6.875" 4G ACME 

H2S Present: Y 
NORM / LSA present: N 

Well Comments: 
NOTE: For further detail consult iWellfile/OpenWells 

Schematic Datum: DFE @7 2.52m (Drill Floor Elevation)(default) 

wepîli ,,eTerence 

Name Elevatk>n(m) Rig Date Est. 

NAP 0.00 11/09/1953 
GLE 67.90 11/09/1953 
TB F 68.42 17/09/1953 
DFE 72.52 Drill Floor Elevation 10/09/1953 
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WellboreComments: Hole#1;Compass 2000 Description: Spudd ed: 11- 09-1953 ; L ubricator kan niet via flareworden afgelaten.BARE FOOT COM P L  ETION [O riginalCompassActual Design Datum: ORT T U B -7@7252 metres moveSyste� 
"to be able to PASS LINER TO P forC-SP G and HUD Sampling following TOOLSTRING has to be used: R opeSocket OD =1.875",Stem OD =1.875", Spang JarOD =1.875",SentinelGauge carrierOD =1.875", 
Deviation Head OD =2.6 37" {67mm), Sample bailerOD = 2.2" {56 "mm).) 

MAASP A :  193 .00bar 
MAASP B :  7.00bar 
MAASP C: 

MD (m)
Lithology (DFE) 

5 

NLSPB NS 

>-----< 2 68 
NLSPB CKTX 

NLSPB~ 
RNMU 

NLSPB 
RNRO 

561 

629 

774 

846 

885 

973 

TVD 
(m) 

(DFE) 

5 

268 

328 

561 

629 

773 

845 

884 

972 

1,264 1,263 
NLSPB ZEZ4 

f-----; 1,292 1,291 

NLSPB ZEZ3 

>-----< 1,436 

NLSPB ZEZ2 

r.N°'LS°'PB'°z"'E"'z -;1 1 ' 5 3 5

NLSPB 1,544 
BASEPICK 

1,435 

1,534 
1,543 

Casing Details MD 

3 TOC 
4 TOC 
5 TOC 

14.000, , , 34 

404 TOC 

9.625, 36.00ppf, J55, APILTC 499 

7.000, 23.00ppf, N80, APIEL 

4.500, , , 

1,250 TOC 
1,250 TOC 

1,363 

1,493 

Prepared By: EUROPE\DefaultAppPool (epe) 
Data QA/QC'd by: 

lUB- 7 

Date: 07/11/2017 
Date QA/QC'd: 

MD(m) 

3 
4 

1 1 

�04 

602 

604 
604 
605 
606 
607 

1 , 1 31 
1,136 

1 , 1 3 7 
1 , 1 41 
1,142 

1 , 1 43 
1 , 1 48 
1,153 
1 , 1 53 
1,155 
1 , 1 59 

1,160 
1 , 1 64 
1 , 1 65 
1 , 1 66 

1,169 
1, 11a 

1 , 1 7 4 

1 , 1 7 4 

Completion Details 

HNTT 2.87S4, SRT, 5.1/4" R,CL, H1/U, 3.1/2" - 10.2# VAM, PO, 
TGPJ 3.1/2" - 10.2#VAM, LSO, 23f1, 

TBNG 3.1/2" -10.2# VAM, LSO, 

ME'r.Jl,�.W,'91@Q'fflM1X,l<0001Woo,H2S + 0 -RINGS, 
FLCP 3.1/2" -10.2#VAM, 9Cr1Mo, 

WLSF,2. 75,22-FXE-27502, FXE, 10K,2300FT, STD, E; OPD=145, FULL=160, 
CL=35 BAR, 
LNSV 2.75", XXO-PROFILE, 3.1/2" - 1 0.2#VAM, 9Cr1Mo, 
FLCP 3.1/2" - 10.2#VAM, 9Cr1Mo, 
TGPJ 3.1/2" -10.2#VAM, LSO, 2ft, 
TBNG 3.1/2" -10.2# VAM, LSO, 

TGPJ 3.1/2" -10.2# VAM, LSO, 16f1, 
SLSD 2.75" OTIS XA, 3.1/2" -10.2# VAM , 9Cr1Mo, SHIFT UP TO OPEN, 

TGPJ 3.1/2" - 10.2# VAM, LSO, 15ft, 
SPMA 3.1/2" -10.2# VAM, MHO, SOUR, 4130, BxB, 
Cameo Dummy Valve E, 1 Inch, 

TGPJ 3.1/2" - 10.2# VAM, LSO, 16ft, PxP, 
TGPJ 3.1/2" - 10.2#VAM, LSO, 16ft, 
SPMA 3.1/2" - 10.2#VAM, MHO, SOUR, 4130, BxB, 
Cameo Dummy Valve E, 1 inch, 
TGPJ 3.1/2" -10.2# VAM, LSO, 16ft, PxP, 
X-LN, 2.75", 3.1/2" -10.2# VAM, 9Cr1Mo, 

TGPJ 3.1/2" -10.2# VAM, LSO, 16ft, 
SNAT, 80DA40, KBH-22, 3.1/2" -10.2#VAM, 4 140, BU, 
PARP 7.0", 84DAB40, 5.0" -15.0# VAM, 4140, BO, 
TGPJ 5.0" - 15.0# VAM, J55, 8f1, J55, 

TGCO 5 O" - 15.0# VAM 3 162" - 10 2# VAM WLLM,2.75,910X027503,�,43 0/9900:H2S; 2.75" X EQ SUB+ 8 hcJes (2mm),

TGPJ 3.1/2" -10.2# VAM, C75, 14f1, 
EllllRJll; )/WO WAA' !!�, 9Cr1 Mo, 
X-LN, 2.75", 3.1/2" -10.2# VAM, 9Cr1Mo, 

ENTRY GUIDE 2.75", 3.1/2" -10.2#VAM, 9Cr1Mo, 

Version: 1 

Body 
1 D ( in) 

2.875 
2.922 

2.922 

i.�11�

2.812 

1 .500 
2.750 
2.812 
2.922 
2.922 

2.922 
2.750 

2.922 
2.875 

2.922 
2.922 
2.875 

2.922 
2.750 

2.922 
3.250 
3.250 
4.408 

2.922 

MAASP D: 

R et rievab les/H U D 

603.91m, W LLM,2. 75,91 OXO 27503, X, 43 00/ 
9900,H2S + 0-RINGS, WLLM,2.75, 
91 OXO 27503, X, 4300/9900, H2S 

1, 174.00m, WLLM,2.75,910X027503, X 4300/ 
9900, H2S; 2. 75" X EQ SUB + 8 hcJes 
(2mm), WLLM,2.75,910X027503, X 4300/ 
9900, H2S 

Opening Details (m) 

2.812 1,174.01m, E-PLUG; 270 BAR DISC, 
2.750 

2.750 

1,516.10m, , H, 17/03/2014, ref. X1-ln@ 
1170m. 

1, 385-1,396-0 PEN 

1, 396-1,407-0 PEN 

1, 407-1 ,418-0 PEN 
1, 418-1,430-0 PEN 

Template Versim: EP As Built v.1103 
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> Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 
Binnenhof 4 
2513 AA Den Haag 

Datum  
Betreft Beantwoording vragen over de berichtgeving aangaande onderhoud op 

de NAM locatie in Rossum 

Pagina 1 van 5 

Directoraat-generaal Klimaat 
en Energie 
Directie Warmte en Ondergrond 

Bezoekadres 
Bezuidenhoutseweg 73 
2594 AC Den Haag 

Postadres 
Postbus 20401 
2500 EK Den Haag 

Overheidsidentificatienr 
00000001003214369000 

T 070 379 8911 (algemeen) 
F 070 378 6100 (algemeen) 
www.rijksoverheid.nl/ezk 

Behandeld door 
 

T 070  
@minezk.nl

Ons kenmerk  
DGKE-WO / 19302516 

Uw kenmerk 
2019Z21606 

Bijlage(n) 

Geachte Voorzitter, 

Hierbij stuur ik u de antwoorden op de vragen over de berichtgeving aangaande 
het onderhoud op de NAM locatie in Rossum (kenmerk 2019Z21606). Ik heb de 
vragen op 11 november 2019 van het lid  ontvangen. Ik heb voor de 
beantwoording gebruik gemaakt van informatie die ik van Staatstoezicht op de 
Mijnen (SodM) heb gekregen. 

Eric Wiebes 
Minister van Economische Zaken en Klimaat 
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Directoraat-generaal Klimaat 
en Energie 
Directie Warmte en Ondergrond 

Ons kenmerk 
DGKE-WO / 19302516 

1 
Bent u bekend met het artikel1 ‘NAM: Geen lekkage van afvalwater maar wel 
groot onderhoud in Rossum’? 

Antwoord  
Ja, ik ben bekend met de berichtgeving van RTV Oost. 

2 
Klopt het dat de afvalwaterinjectie in Twente wederom wordt geconfronteerd met 
aantasting van de infrastructuur door bacteriegroei? Zo ja, wanneer is de 
Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) erachter gekomen dat er bacteriegroei 
in het pompsysteem aanwezig is? Wanneer is dit aan de toezichthouder gemeld? 
In welke mate was het systeem aangetast voordat het recent werd weggehaald? 

Antwoord  
Op 16 april 2015 is in een weiland ter hoogte van Holtheme (provincie Overijssel) 
een lekkage ontdekt in de productiewaterleiding van de NAM die van Schoonebeek 
naar de NAM locatie Rossum-Weerselo loopt. De lekkage bleek primair 
veroorzaakt door interne corrosie door microbiologische activiteit. NAM heeft 
vervolgens besloten tot het repareren van de buisleiding door een kleinere (8 
inch) met staal versterkte kunststofleiding van HDPE (High Density Polyethyleen) 
binnen in de bestaande koolstofstalen leiding (18 inch) aan te brengen. Dit type 
leiding is goed bestand tegen microbiologische activiteit.  
De HDPE pijp is in de koolstofstalen buisleiding gebracht tot aan de locatie 
Rossum Weerselo. De pijpleidingen vanaf deze locatie naar de overige 
injectielocaties zijn niet vervangen. De pijpleidingen die naar de huidige 
injectielocaties lopen zijn namelijk van een andere staalsoort (Incoloy 825) dat 
beter bestand is tegen corrosie. 

De putten worden jaarlijks onderzocht of alle voorzorgsmaatregelen afdoende 
werken. Het periodiek onderzoek is via de milieuvergunning voorgeschreven en 
was aanleiding van de recente werkzaamheden op de locaties te Rossum. Van de 
putten ROW2, ROW4, ROW5 is de wanddikte van de tubing gemeten (ROW 7 volgt 
in december). De voorlopige resultaten van deze metingen geven geen aanleiding 
tot ongerustheid en SodM ontvangt binnenkort de definitieve resultaten. 

Behalve deze metingen vinden ook reguliere werkzaamheden op de locaties 
plaats. Zo zijn in november 2019 op de locatie ROW 7 de flensvlakken hersteld en 
van coating voorzien. SodM ziet deze werkzaamheden op de locaties te Rossum 
niet als groot onderhoud, maar als het vereiste onderhoud en met bijbehorende 
reguliere inspectie activiteiten. Of de geconstateerde corrosie aan de 
flensverbindingen van de bovengrondse buizen door bacteriën of andere 
elementen in het injectiewater is veroorzaakt wordt momenteel door de NAM in 
detail onderzocht. 

1 www.rtvoost.nl/nieuws/320931/NAM-Geen-lekkage-van-afvalwatermaar-wel-groot-
onderhoud-in-Rossum 
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Directoraat-generaal Klimaat 
en Energie 
Directie Warmte en Ondergrond 

 
Ons kenmerk 
DGKE-WO / 19302516  

3 
Is de extra pijp, die is aangebracht na de corrosielekkage door bacteriën in de 
transportleiding, aangebracht tot en met de injectieputten, of tot een 
verdeelstation ruim voor de injectieputten? 
 
Antwoord 
De nieuwe kunststofleiding (8 inch) is op het traject van locatie De Hulte tot aan 
het verdeelstation Rossum-Weerselo-Centraal in de bestaande koolstofstalen 
transportleiding (18 inch) aangebracht. De ondergrondse leidingen van het 
verdeelstation Rossum-Weerselo-Centraal tot aan de injectielocaties zijn niet 
gemaakt van koolstofstaal maar van een andere staallegering namelijk Incoloy 
825. Deze legering van chroom, nikkel en ijzer is goed bestand tegen corrosie. De 
bovengrondse installaties en de leidingen op de injectielocaties zijn hoofdzakelijk 
uitgevoerd in koolstofstaal. Deze onderdelen zijn goed te inspecteren, te 
onderhouden en indien nodig te vervangen.  
 
4 
Wat is de stand van zaken bij de andere injectielocaties, bijvoorbeeld de locatie 
Schipweg (Rossum, Overijssel), direct naast natuurgebied Voltherbroek en de 
locatie aan de Bentersteeg (Rossum, Overijssel)? 
 
Antwoord 
NAM voert regelmatig inspectie en onderhoud uit aan onder meer bovengrondse 
buizen. Bij een eerdere inspectie werd corrosie aangetroffen op een aantal 
bovengrondse flensverbindingen. Deze flensverbindingen zijn daardoor 
opgenomen in het eerstvolgende onderhoudsprogramma.  
NAM voert daarom deze winter op alle drie waterinjectielocaties een uitgebreid 
onderhoudsprogramma uit, waarbij alle flensverbindingen worden gedemonteerd 
en worden voorzien van een corrosiebestendige coating. Dit groot onderhoud 
wordt nu uitgevoerd op de locatie Rossum-Weerselo-2 en zal ook worden 
uitgevoerd op Rossum-Weerselo-3 en Rossum-Weerselo-5. 
 
5 
Welke plekken rondom het oliewinningsproces in Schoonebeek hebben nog meer 
te maken met bacteriegroei? Heeft de oliewinning/afvalwaterinjectie in/rondom 
Rotterdam te maken met dergelijke problematiek? 
 
Antwoord 
Waterstromen in pijpleidingsystemen kunnen corrosie veroorzaken. Door 
mijnbouwhulpstoffen toe te voegen aan de waterstroom kan men installaties en 
leidingen beschermen. Dit is ook bij de oliewinning in Rotterdam het geval. Het 
gebruik van deze mijnbouwhulpstoffen is geregeld in de verleende 
omgevingsvergunningen. 
Micobiologische corrosie is een vorm van corrosie die net als andere vormen van 
corrosie onder bepaalde omstandigheden een probleem kan vormen. Door het 
nemen van voorzorgsmaatregelen dienen die problemen voorkomen te worden. In 
het geval van microbiologische corrosie zijn de voorzorgsmaatregel het analyseren 
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Directoraat-generaal Klimaat 
en Energie 
Directie Warmte en Ondergrond 

Ons kenmerk 
DGKE-WO / 19302516op de aanwezigheid van bacteriën, het injecteren van biocides en vaststellen van 

de corrosiesnelheid. 

6 
Bent u of de toezichthouder bereid zelf onderzoek uit te voeren, in plaats van de 
NAM, naar of de injectieputten nog waterdicht zijn? Zo nee, waarom niet? 

Antwoord 
SodM ziet daartoe geen aanleiding. De aanwezige druk tussen de verbuizing en de 
injectiebuis toont de integriteit van de beide buizen aan en bewijst dat beide 
barrières nog intact zijn. 
Controle van de injectiebuis is de verantwoordelijkheid van NAM. SodM ziet er op 
toe dat deze controle tijdig en goed wordt uitgevoerd en toets deze. Als de 
injectiebuis lek raakt, moet de injectie stoppen totdat de injectiebuis gerepareerd 
is. Een lekke injectiebuis leidt door de specifieke putopbouw niet tot een lekkage 
naar de omgeving omdat de verbuizing een tweede barrière vormt.  

7 
Bent u of de toezichthouder bereid zelf monsters te nemen van het te injecteren 
olie-afvalwater? Zo nee, waarom niet? 

Antwoord  
Mijnbouwondernemingen nemen periodiek monsters van het productiewater en de 
laboratoriumresultaten komen via de jaarrapportage bij SodM. Het toezicht van 
SodM is er met name op gericht dat het water zonder lekkage en impact op mens 
en milieu wordt teruggebracht naar de diepe ondergrond waar dit soort water van 
nature al aanwezig is. Ook ziet SodM er op toe dat geen ander water dan hetgeen 
vergund is, wordt geïnjecteerd en dat de hoeveelheid stoffen die worden 
toegevoegd minimaal zijn. Daarvoor is het nemen van monsters door SodM voor 
het bepalen van de samenstelling niet cruciaal. SodM controleert de rapportages 
die de mijnbouwondernemingen hiervoor aanleveren bij SodM. De afgelopen jaren 
zijn geen oneigenlijke praktijken waargenomen. 
SodM zal gegeven de vragen die hierover zijn ontstaan een aantal gerichte extra 
controles uitvoeren. Hierbij zal onder andere gekeken worden naar de 
representativiteit van de monstername en de kwaliteit van de onderzoeken. 

8 
Is overwogen de afvalwaterinjecties stil te leggen in afwachting van de reparaties 
op de injectielocaties? Zo nee, waarom niet?  

Antwoord 
Nee, hiertoe bestaat geen aanleiding, zie de beantwoording van vraag 2. 

9 
Heeft u of de toezichthouder contact met de Duitse autoriteiten als gevolg van de 
lekkage in Emlichheim? Zo ja, welke maatregelen zijn er in Nederland genomen 
door die contacten? 

Antwoord 
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Directoraat-generaal Klimaat 
en Energie 
Directie Warmte en Ondergrond 

Ons kenmerk 
DGKE-WO / 19302516 SodM staat in contact met de Duitse autoriteiten. De Nederlandse lokale en 

provinciale overheden staan ook in contact met de Duitse lokale overheden om 
geïnformeerd te blijven over de ontwikkelingen in Duitsland. De verontreiniging is 
op Duits grondgebied, op veilige afstand van de grens, en wordt door de Duitse 
autoriteiten gemonitord. De ontwikkeling van de verspreiding is onderdeel van 
monitoring aan Duitse zijde van grens. De verwachting is dat de verontreiniging 
op Duits grondgebied blijft. Er worden door de mijnbouwonderneming 
voorbereidingen getroffen om de verontreiniging te verwijderen. 

SodM heeft de oorzaken van het incident besproken met de Duitse toezichthouder, 
en de Duitse mijnbouwonderneming die het incident veroorzaakt heeft. Er is geen 
aanleiding tot het nemen van maatregelen in Nederland. Wel is het goed gebruik 
in de industrie om de lessen van dergelijke incidenten met elkaar te delen. SodM 
is hier ook mee bezig. 

10 
Is de Schoonebeeklocatie en het olieveld vrij van incidenten? Zo nee, welke 
voorvallen hebben zich daar sinds 2011 voorgedaan? 

Antwoord 
Sinds 2011 hebben zich op de locaties van Schoonebeek in totaal 12 incidenten 
voorgedaan met bodembedreigende vloeistoffen (zie de onderstaande tabel). 

7-8-2011
SCHOONEBEEK 
WKC/OBI/CTF 

Olielekkage, ca. 150 liter door verkeerde pakking 
flensverbinding losgekomen 

29-1-2012 SCHOONEBEEK 2800 
Olielekkage, 7,5 m3 door lekkage as-afdichting 
oliepomp 

31-1-2012 
SCHOONEBEEK 
WKC/OBI/CTF 

Diesel lekkage uit hijskraan, ca. 10 liter door 
losgetrild brandstof filter 

29-11-2012 SCHOONEBEEK WPS 
Lekkage injectiewater, 2 m3 grond verontreinigd, 
door lekkende las van zuigaansluiting GRE-leiding 

28-1-2013 SCHOONEBEEK 313 
Lekkage van zuur water/condensaat door lekkage 
aan tankleiding 

4-10-2013 SCHOONEBEEK 447 Blusmiddel (tri foam 820) (o.a. in sloot) 

9-11-2015
SCHOONEBEEK 
WKC/OBI/CTF 

Koelvloeistoflekkage, ca. 100 liter door lekkende 
vloeistofcontainer 

8-3-2016 SCHOONEBEEK WPS 
Injectiewater spill, ca. 200 Liter door 
losgeschoten zuigleiding 

6-7-2017 SCHOONEBEEK 2300 Hoekbak overgelopen. 

27-6-2018 SCHOONEBEEK 1300 
300 liter afvalwater met olie gelekt uit tank 
tijdens het lossen van een vrachtwagen 

10-6-2019 SCHOONEBEEK 313 Door zware regenval, hoekbak overgelopen 

3-10-2019 SCHOONEBEEK 3000 Door zware regenval, putkelder overgelopen 



Van:
Aan: @shell.com
Onderwerp: ander antwoord (graag check)
Datum: donderdag 12 december 2019 23:07:26

5
Welke plekken rondom het oliewinningsproces in Schoonebeek hebben nog meer te maken met
bacteriegroei? Heeft de oliewinning/afvalwaterinjectie in/rondom Rotterdam te maken met
dergelijke problematiek?

Antwoord
Bacteriegroei en corrosie zijn niet per definitie aan elkaar gerelateerd. Beide kunnen voorkomen
tijdens specifieke omstandigheden in allerlei industriële processen en ook bij
(mijnbouw)installaties. Men moet bij het ontwerp en het gebruik van installaties hiermee
rekening houden. Door specifieke materialen en of beschermende hulpstoffen te gebruiken kan
corrosie of bacteriegroei worden tegengegaan. Via inspecties en regulier onderhoud kan ook
voorkomen worden dat bacteriegroei en of corrosie leidt tot een incident zoals een lekkage.
Specifieke omstandigheden die leiden tot corrosie en of bacteriegroei kunnen zich op iedere
mijnbouwlocatie voordoen, dus ook in Schoonebeek of Rotterdam.

Vriendelijke groet,

Directie Warmte en Ondergrond
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

@minezk.nl
06
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Onderwerp: graag check antwoord vraag 10

THINK SECURE. This email has come from an external source. Do not
click on links or open attachments unless you recognise the sender. 
Hallo ,
Graag een feitelijke check op dit antwoord.

10
Is de Schoonebeeklocatie en het olieveld vrij van incidenten? Zo nee, welke
voorvallen hebben zich daar sinds 2011 voorgedaan?

Antwoord
In de periode 2011 tot heden hebben zich op de locaties van Schoonebeek
(oliewinning en gaswinning) in totaal 12 incidenten voorgedaan (zie de
onderstaande tabel). De incidenten zijn aangepakt conform huidige wet- en
regelgeving.

7-8-2011
SCHOONEBEEK
WKC/OBI/CTF

Olielekkage, ca. 150 liter door verkeerde pakking
flensverbinding losgekomen

29-1-2012 SCHOONEBEEK 2800 Olielekkage, 7,5 m3 door lekkage as-afdichting oliepomp

31-1-2012
SCHOONEBEEK
WKC/OBI/CTF

Diesel lekkage uit hijskraan, ca. 10 liter door losgetrild
brandstof filter

29-11-2012 SCHOONEBEEK WPS
Lekkage injectiewater, 2 m3 grond verontreinigd, door
lekkende las van zuigaansluiting GRE-leiding

28-1-2013 SCHOONEBEEK 313
Lekkage van zuur water/condensaat door lekkage aan
tankleiding

4-10-2013 SCHOONEBEEK 447 Lekkage van blusmiddel

9-11-2015
SCHOONEBEEK
WKC/OBI/CTF

Koelvloeistoflekkage, ca. 100 liter door lekkende
vloeistofcontainer

8-3-2016 SCHOONEBEEK WPS
Injectiewater morsing, ca. 200 liter door losgeschoten
zuigleiding

6-7-2017 SCHOONEBEEK 2300 Hoekbak overgelopen.

27-6-2018 SCHOONEBEEK 1300
300 liter afvalwater met olie gelekt uit tank tijdens het
lossen van een vrachtwagen

10-6-2019 SCHOONEBEEK 313 Door zware regenval, hoekbak overgelopen

3-10-2019 SCHOONEBEEK 3000 Putkelder overgelopen door zware regenval

Vriendelijke groet,

Directie Warmte en Ondergrond
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

@minezk.nl
0611376525

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden,
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te
verwijderen.
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch
verzenden van berichten.
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This message may contain information that is not intended for you. If you
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you
are requested to inform the sender and delete the message.
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the
risks inherent in the electronic transmission of messages.











2

zoals eerder aangegeven onderhoud stopt natuurlijk nooit en we zullen aankomende jaren gewoon 
continue dit soort onderhoud uitvoeren op alle waterinjectielocaties.  

In onze uitgebreide aanvraag van de waterinjectievergunning in 2009 hebben we ook de nodige 
aandacht gegeven aan diverse soorten onderhoud. Hierin wordt ook het onderhoud aan de putten 
genoemd. Letterlijk staat er “Groot onderhoud aan de waterinjectieputten ROW-2 en ROW-7 wordt 
minder vaak voorzien, naar verwachting eens per 10 jaar.”. We zijn nu ca. 10 jaar verder dus ook die 
werkzaamheden aan de putten zullen aankomende jaren een keer uitgevoerd gaan worden. Echter 
dit is allemaal gepland onderhoud wat we dus al in onze vergunningsaanvragen in 2009 hebben 
benoemd. Dus niets verrassends voor ons, EZK of SodM. Dit hoort bij ons soort werk.  

Ik hoop je hiermee toch weer wat achtergrondinfo gegeven te hebben.  had vorige week ook 
al diverse vragen van  beantwoord en ik neem aan dat jullie onderling hierover 
afstemming hebben. Echter bij deze heb je de info rechtstreeks en zoals ik al aangegeven in mijn 
mail van vorige week je kunt mij ook altijd rechtstreeks mailen met dit soort vragen. Want juist 
tweets met een bepaalde ondertoon zorgen voor meer onrust in de buurt dan dat iedereen wenst 
lijkt me. Dat zul jij als politicus ook niet voor ogen hebben. We zijn allemaal gebaat bij feiten en niet 
fabels. 

Dank voor je begrip en hoor van je als je als zaken niet duidelijk zijn. 

Gr.  

 
Juridisch adviseur Vergunningen & Grondzaken 
Legal advisor Permits & Land and Lease  

Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V. 
Statutaire vestiging Den Haag - Handelsregister no. 0400869 
Correspondentieadres: Postbus 28000, 9400 HH Assen 
Bezoekadres: Schepersmaat 2, 9405 TA Assen 
Tel: +31 (0  
Mobiel: +31 (0)  
E-mail: @shell.com
Internet: http://www.nam.nl

Please note that CC-mails are stored seperately en read infrequently.

Disclaimer: 
The information in this e-mail is confidential and intended solely for the person to whom it is addressed. If this message is not addressed to 
you, please be aware that you have no authorization to read this e-mail, to copy it, to furnish it to any person other than the addressee, or 
to use or misuse its content in any way whatsoever. Should you have received this e-mail by mistake, please bring this to the attention of 
the sender, after which you are kindly requested to destroy the original message. 

De informatie in deze e-mail is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Indien de lezer van deze mededeling niet de 
geadresseerde is, wordt u er hierbij op gewezen, dat u geen recht hebt kennis te nemen van deze e-mail, deze te kopiëren of te verstrekken 
aan andere personen dan de geadresseerde, dan wel de inhoud daarvan op enigerlei wijze te gebruiken of misbruiken. Indien u deze e-mail 
abusievelijk hebt ontvangen, wordt u vriendelijk verzocht de afzender daarvan op de hoogte te brengen en vervolgens het originele bericht 
te vernietigen.

10.2.e
10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e
10.2.e

10.2.e



Van: @shell.com
Aan:
Onderwerp: FW: Jaarrapportage 2019 monitoring injectiewater Twente
Datum: maandag 20 april 2020 22:46:21
Bijlagen: image001.png

image003.jpg
Jaarrapportage 2019 Twente waterinjectie - EP202002204716 - FINAL.pdf

Ter info. Het bekende jaarrapport. We hadden uitstel van SodM gekregen tot 1 mei ivm
vertraging door coronacrisis.

Het rapport zal binnenkort ook op de NAM website gezet worden.

Gr. 

Van:  
Verzonden: maandag 20 april 2020 22:34
Aan: SodM algemeen (SodM@minez.nl) 
CC: ' ;  
Onderwerp: Jaarrapportage 2019 monitoring injectiewater Twente

Geachte heer/mevrouw,

Onder verwijzing naar onze vigerende vergunningen voor het injecteren van productiewater in
de diepe ondergrond dat vrijkomt bij de productie van koolwaterstoffen, bericht ik u het
volgende.

Voor onze locaties TUB7, TUM1, TUM2, ROW2, ROW3, ROW5 en ROW6 is in onderstaande
vergunningen een voorschrift opgenomen dat NAM een jaarrapportage dient op te stellen.

Ontheffing Lozingenbesluit locatie TUB7, kenmerk 2010/0022115, d.d. 4 februari 2010
Ontheffing Lozingenbesluit locatie TUM1, kenmerk 2010/0022101, d.d. 4 februari 2010
Ontheffing Lozingenbesluit locatie TUM2, kenmerk 2010/0022426, d.d. 4 februari 2010
Ontheffing Lozingenbesluit locatie ROW2, kenmerk 2010/0040943, d.d. 4 maart 2010
Ontheffing Lozingenbesluit locatie ROW3, kenmerk 2010/0040956, d.d. 4 maart 2010
Ontheffing Lozingenbesluit locatie ROW5, kenmerk 2010/0040951, d.d. 4 maart 2010
Ontheffing Lozingenbesluit locatie ROW6, kenmerk 2010/0054507, d.d. 24 maart 2010

Bijgevoegd vindt u de jaarrapportage 2019 met daarin alle in de vergunningen gevraagde
gegevens.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

M.vr.grt. 

Juridisch adviseur Vergunningen & Grondzaken
Legal advisor Permits & Land and Lease
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Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V.
Statutaire vestiging Den Haag - Handelsregister no. 0400869
Correspondentieadres: Postbus 28000, 9400 HH Assen
Bezoekadres: Schepersmaat 2, 9405 TA Assen
Tel: +31 (0
Mobiel: +31 (0)6 
E-mail @shell.com
Internet: http://www.nam.nl

Please note that CC-mails are stored seperately en read infrequently.

Disclaimer:
The information in this e-mail is confidential and intended solely for the person to whom it is addressed. If this message is not
addressed to you, please be aware that you have no authorization to read this e-mail, to copy it, to furnish it to any person other
than the addressee, or to use or misuse its content in any way whatsoever. Should you have received this e-mail by mistake, please
bring this to the attention of the sender, after which you are kindly requested to destroy the original message. 

De informatie in deze e-mail is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Indien de lezer van deze mededeling niet
de geadresseerde is, wordt u er hierbij op gewezen, dat u geen recht hebt kennis te nemen van deze e-mail, deze te kopiëren of te
verstrekken aan andere personen dan de geadresseerde, dan wel de inhoud daarvan op enigerlei wijze te gebruiken of misbruiken.
Indien u deze e-mail abusievelijk hebt ontvangen, wordt u vriendelijk verzocht de afzender daarvan op de hoogte te brengen en
vervolgens het originele bericht te vernietigen.
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injectielocaties onder handen genomen? Kan de minister aangeven
wat de uitkomsten zijn van het onderzoek naar de wanddikten van de
putten? Hebben de zojuist aangekondigde werkzaamheden van de
NAM relatie met de meting die eind vorig jaar zou plaatsvinden in put
ROW7?

***

Dank, 

Energie en Klimaat
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
06 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden,
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te
verwijderen.
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch
verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you
are requested to inform the sender and delete the message.
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the
risks inherent in the electronic transmission of messages.
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BRON VAN ONZE ENERGIE WWW.NAM.NL 

    

  | November 2019 

Informatiebrief 
 

Toelichting groot onderhoud en inspectiewerkzaamheden NAM-locatie ROW2 
 

Geachte heer, mevrouw, 

Naar aanleiding van diverse mediaberichtgeving over onze werkzaamheden op onze locatie ROW2 bij u in 
de buurt krijgen we veel vragen over de exacte aard van deze werkzaamheden. Als omwonende van deze 
waterinjectielocatie willen wij u graag aanvullend hierover informeren. 

In de informatiebrief die u vorige maand heeft ontvangen hebben wij reeds aangegeven dat NAM 
onderhouds- en inspectiewerkzaamheden uitvoert op deze locatie, zodat onze activiteiten veilig en 
verantwoord kunnen plaatsvinden. 

Dit groot onderhoud wordt momenteel alleen uitgevoerd aan de bovengrondse installatieonderdelen op de 
locatie. Dit betekent concreet dat diverse bovengrondse installatieonderdelen voorzien worden van een 
beschermende coating. Op de locatie is met een tent een tijdelijke werkplaats ingericht waar onder ideale 
omstandigheden de uiteinden van de gedemonteerde onderdelen (zgn. flensverbindingen) worden 
behandeld met een tweecomponenten-coating zodat roestvorming niet kan plaatsvinden op deze 
flensverbindingen. Aangezien sommige onderdelen erg zwaar zijn is een mobiele kraan op de locatie 
aanwezig om deze onderdelen makkelijk te demonteren en na behandeling met de tweecomponenten-
coating ook weer terug te zetten. Alles volgens de wettelijke vereisten die hiervoor gelden. 

Aan de waterinjectieputten zelf worden geen onderhoudswerkzaamheden verricht. Wel worden deze putten 
met een meetinstrument aan de binnenkant geïnspecteerd op corrosievorming zodat we putlekkages tijdig 
kunnen voorkomen. Deze jaarlijkse inspectie is verplicht onderdeel van de verleende vergunningen voor 
deze locaties. De resultaten van deze inspecties worden met Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) gedeeld. 
Daarnaast zal SodM binnenkort ook de werkzaamheden op de locatie komen inspecteren. 

zie achterzijde 
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BRON VAN ONZE ENERGIE WWW.NAM.NL 

    

Voor wat betreft de beweringen van Stichting Stop Afvalwater Twente willen wij verwijzen naar het TNO-
rapport uit 2016. De toenmalige minister van Economische Zaken, de heer Kamp, heeft toen door TNO 
uitgebreid onderzoek laten uitvoeren naar dezelfde beweringen van SAT zoals het oplossen van zoutlagen, 
trillingen door waterinjectie, het ontstaan van sinkholes, etc. Dit rapport ondersteunt hiermee de eerdere 
conclusies van bekende rapporten van andere onafhankelijke buitenlandse instituten die naar de veiligheid 
van waterinjectie hebben gekeken. Een kopie van dit rapport kunt u hier downloaden via de website van 
de Tweede Kamer (www.tweedekamer.nl) en dan de zoekterm “2017D03691” intypen. 

Daarnaast houdt NAM de ontwikkelingen van de lekkage in Emlichheim nauw in de gaten. Als hieruit 
aanbevelingen naar voren komen die mogelijk een verbetering van het huidige intensieve inspectie-
programma zijn, zullen we dit zeker met onze toezichthouder Staatstoezicht op de Mijnen bespreken. 

Mocht u over deze werkzaamheden of brief nog vragen hebben dan kunt u tijdens kantooruren contact 
opnemen met de heer Pieter Jan de Bos. U kunt hem bereiken via telefoonnummer 0592-363881 of per 
email via pieterjan.debos@shell.com. Daarnaast kunt u altijd 24 uur per dag telefonisch terecht bij onze 
centrale meldkamer op telefoonnummer 0592-364000. Meer informatie over NAM en onze activiteiten kunt 
u vinden op www.nam.nl of op een van onze social mediakanalen zoals Facebook en Twitter.

Met vriendelijke groet, 
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Verstuurd vanaf mijn iPad

Op 20 apr. 2020 om 10:16 heeft " @shell.com" < @shell.com> het
volgende geschreven:

Beste ,

Dit weekend werd ik onder meer door mensen uit de omgeving van de locatie
ROW2 geattendeerd op je recente tweet over onze uitgebreide
onderhoudswerkzaamheden op deze locatie.

In je tweet lijk je bepaalde zaken te suggereren maar wat er nu gebeurd is precies
wat we 2 weken geleden aan de bewoners in een brief hebben medegedeeld,
namelijk voortzetting van het eerdere onderhoud. Afgelopen winter hebben we
met name de flensverbindingen die corrosie hadden voorzien van een
beschermende coating. Echter een aantal plekken van de coating heeft bij de
eindcontrole niet onze goedkeuring gekregen zodat de aannemer deze plekken zou
moeten herstellen. Helaas is de betreffende aannemer in deze periode failliet
gegaan zodat zij het herstel van de coating niet meer konden uitvoeren. Daarom
hebben de werkzaamheden een poosje stilgelegen zodat onze techneuten op zoek
konden gaan naar een andere nieuwe oplossing. Deze is inmiddels gevonden door
een nieuwe aannemer in te huren die als het ware een stukje van de
flensverbindingen afslijpt. Het materiaal is dik genoeg dus een paar millimeter eraf
kan gewoon. Je kunt het proces vergelijken met het afdraaien van remschijven van
je auto. Ook zullen we bepaalde onderdelen van de pomp vervangen met
onderdelen die we nog op voorraad hebben van een pomp die nooit gebruikt is. Op
die manier zorgen we ervoor dat alles weer netjes vrij is van corrosie. Maar zoals
eerder aangegeven onderhoud stopt natuurlijk nooit en we zullen aankomende
jaren gewoon continue dit soort onderhoud uitvoeren op alle waterinjectielocaties.

In onze uitgebreide aanvraag van de waterinjectievergunning in 2009 hebben we
ook de nodige aandacht gegeven aan diverse soorten onderhoud. Hierin wordt ook
het onderhoud aan de putten genoemd. Letterlijk staat er “Groot onderhoud aan
de waterinjectieputten ROW-2 en ROW-7 wordt minder vaak voorzien, naar
verwachting eens per 10 jaar.”. We zijn nu ca. 10 jaar verder dus ook die
werkzaamheden aan de putten zullen aankomende jaren een keer uitgevoerd gaan
worden. Echter dit is allemaal gepland onderhoud wat we dus al in onze
vergunningsaanvragen in 2009 hebben benoemd. Dus niets verrassends voor ons,
EZK of SodM. Dit hoort bij ons soort werk.

Ik hoop je hiermee toch weer wat achtergrondinfo gegeven te hebben. Kirsten had
vorige week ook al diverse vragen van  beantwoord en ik neem aan dat
jullie onderling hierover afstemming hebben. Echter bij deze heb je de info
rechtstreeks en zoals ik al aangegeven in mijn mail van vorige week je kunt mij ook
altijd rechtstreeks mailen met dit soort vragen. Want juist tweets met een bepaalde
ondertoon zorgen voor meer onrust in de buurt dan dat iedereen wenst lijkt me.
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Dat zul jij als politicus ook niet voor ogen hebben. We zijn allemaal gebaat bij feiten
en niet fabels.

Dank voor je begrip en hoor van je als je als zaken niet duidelijk zijn.

Gr. 

Juridisch adviseur Vergunningen & Grondzaken
Legal advisor Permits & Land and Lease

Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V.
Statutaire vestiging Den Haag - Handelsregister no. 0400869
Correspondentieadres: Postbus 28000, 9400 HH Assen
Bezoekadres: Schepersmaat 2, 9405 TA Assen
Tel: +31 (0
Mobiel: +31 (0)6 
E-mail: @shell.com
Internet: http://www.nam.nl

Please note that CC-mails are stored seperately en read infrequently.

Disclaimer:
The information in this e-mail is confidential and intended solely for the person to whom it is addressed. If this
message is not addressed to you, please be aware that you have no authorization to read this e-mail, to copy it, to
furnish it to any person other than the addressee, or to use or misuse its content in any way whatsoever. Should
you have received this e-mail by mistake, please bring this to the attention of the sender, after which you are kindly
requested to destroy the original message. 

De informatie in deze e-mail is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Indien de lezer van
deze mededeling niet de geadresseerde is, wordt u er hierbij op gewezen, dat u geen recht hebt kennis te nemen
van deze e-mail, deze te kopiëren of te verstrekken aan andere personen dan de geadresseerde, dan wel de inhoud
daarvan op enigerlei wijze te gebruiken of misbruiken. Indien u deze e-mail abusievelijk hebt ontvangen, wordt u
vriendelijk verzocht de afzender daarvan op de hoogte te brengen en vervolgens het originele bericht te
vernietigen.
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Of staat alles al in de e-mail die je eerder stuurde?

Als het niet lukt, laat het mij even weten, dank!

****

8. De leden van de GroenLinks-fractie constateren dat de NAM vorig
jaar is geconfronteerd met corrosieproblemen op injectielocatie in
Rossum (Tramweg) en heeft hier ook Kamervragen over gesteld
(Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2019–2020, nr. 1172). Op die
locatie is vorig jaar begonnen met het aanbrengen nieuwe coatings,
reparaties en vervangingen. In december zou de wanddikte worden
gemeten van put ROW7, zo werd gemeld in de antwoorden. De NAM
kondigt nu opnieuw werkzaamheden aan. Wat is de huidige stand
van zaken in de aanpak van de corrosie? Wanneer worden de andere
injectielocaties onder handen genomen? Kan de minister aangeven
wat de uitkomsten zijn van het onderzoek naar de wanddikten van de
putten? Hebben de zojuist aangekondigde werkzaamheden van de
NAM relatie met de meting die eind vorig jaar zou plaatsvinden in put
ROW7?

***

Dank, 

Energie en Klimaat
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
06 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden,
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te
verwijderen.
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch
verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you
are requested to inform the sender and delete the message.
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The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the
risks inherent in the electronic transmission of messages.

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden,
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te
verwijderen.
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch
verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you
are requested to inform the sender and delete the message.
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1. Inleiding 
Sinds 2011 wint NAM opnieuw olie uit het olieveld Schoonebeek. Bij het ophoogpompen van de olie komt 
ook water en gas mee naar boven. Het mengsel van al deze stoffen wordt op de oliebehandelingsinstallatie 
van elkaar gescheiden. Hierbij wordt de olie geëxporteerd naar een olieraffinaderij in Lingen, wordt het gas 
opnieuw gebruik bij de productie van stoom en wordt het water (ook wel productiewater of injectiewater 
genoemd)  via ondergrondse leidingen naar grotendeels leeggeproduceerde aardgasvelden in Twente 
getransporteerd. Hier wordt het productiewater geïnjecteerd in een aantal waterinjectieputten (voormalige 
gasproductieputten). Gedurende de injectie van het productiewater is het belangrijk dat de integriteit van 
deze putten, het reservoir en de afsluitende bovenlaag gewaarborgd wordt.  

Als onderdeel van de waterinjectievergunningen is in augustus 2009 een Waterinjectie Management Plan 
(WMP) opgesteld [1], dat de activiteiten in meer detail beschrijft die nodig zijn voor het waarborgen van die 
integriteit. NAM heeft in 2015 een aantal aanpassingen in het WMP voorgesteld [2], die instemming nodig 
hebben van het bevoegd gezag (ministerie van EZK/SodM). In de afgelopen drie jaar heeft er constructief 
overleg plaatsgevonden tussen NAM en SodM over de voorgestelde aanpassingen. Onderwerp van overleg 
waren het Protocol Seismische Activiteit door Waterinjectie [3], en de Overkoepelende Analyse 
Ondergrondse Risico’s Waterinjectie Twente [4] (hierna ORA genoemd). Tevens heeft NAM de toegezegde 
3-jaarlijkse en 6-jaarlijkse technische evaluaties van de Twente waterinjectie aan SodM overlegd [5], [6]. 
E.e.a. heeft geleid tot een verzoek van SodM d.d. 2 juli 2018 [7], waarin gevraagd wordt om actualisatie van 
het gehele WMP om hierin alle nieuwe inzichten en het resultaten van de gevoerde overleggen in op te 
nemen, zodat voor iedereen transparant is op welke wijze NAM in de toekomst zal zorgdragen voor een 
veilig en verantwoorde waterinjectie in Twente.  
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2. Achtergrond 
Bij de aanvang van de waterinjectie in Twente in 2011 waren 3 leeggeproduceerde gasvelden in Twente 
geselecteerd voor injectie van productiewater. Deze velden zijn: Tubbergen-Mander (TUM), Rossum-
Weerselo (ROW) en Tubbergen (TUB). De reservoirs in deze velden liggen in het zogenaamde Zechstein 
carbonaat en de Limburg zandsteen. De afsluitende bovenlaag van deze voormalige gasreservoirs zijn de 
kleisteenlaag in de Bunterzandsteenformatie in het TUM-veld en het Zechstein Haliet (een zoutlaag) in de 
ROW en TUB velden.  

De waterinjectie heeft tijdelijk stilgelegen in de periode juni 2015 – september 2016 vanwege een lekkage in 
de watertransportleiding tussen De Hulte en de velden in Twente. Deze watertransportleiding is in de eerste 
helft van 2016 gerepareerd door het aanbrengen van een nieuwe 8-inch kunststofleiding in de bestaande 18-
inch koolstofstalen leiding. Sinds de hernieuwde opstart van de olieproductie in Schoonebeek in september 
2016 wordt alleen nog water geïnjecteerd in de putten ROW-2, ROW-4, ROW-5 en ROW-7, in het Zechstein 
carbonaat reservoir. De putten ROW-3, ROW-9, TUB-7 en TUB-10 blijven beschikbaar voor mogelijke 
waterinjectie in de toekomst. De TUM putten zijn definitief buiten gebruik gesteld. 

De verwachting was dat injectie van productiewater in de reservoirs zou plaatsvinden onder “fracturing” 
condities. Dit is ook beschreven in de vergunningsaanvragen destijds en ook zo vergund. Injectie onder 
“fracturing condities”* betekent dat er lokaal scheuren in het reservoir gesteente gecreëerd worden die de 
injectiviteit van de put vergroten. Tijdens injectie moet voorkomen worden dat deze scheuren in de 
afsluitende bovenlaag van het injectie reservoir groeien. Daarom zijn vóór de start van de waterinjectie 
druklimieten vastgesteld (zie hoofdstuk 3). Metingen geven echter aan dat het water in het reservoir wordt 
opgenomen in een natuurlijk netwerk van bestaande scheuren in het Zechstein carbonaat. Dit betekent dat 
injectie vooralsnog niet plaatsvindt onder “fracturing” condities. 

Vóór de start van de waterinjectie zijn analyses gemaakt van de verwachte connectie van de injectieputten 
met het injectie reservoir, de ontwikkeling van de reservoir druk tijdens injectie en de uiteindelijke opslag 
capaciteit. Om accurate modellering te verkrijgen en te behouden dienen deze parameters voor en tijdens 
injectie nauwgezet gemeten te worden. Aan de hand van de verzamelde injectiegegevens wordt de 
modellering geëvalueerd en gekalibreerd. De resultaten van deze evaluatie worden met het bevoegd gezag 
gedeeld. Het evaluatiemoment heeft, zoals overeengekomen, na 6 jaar van injectie plaatsgevonden [6]. Voor 
een aantal putten (ROW-3, ROW-4, ROW-7, ROW-9, TUB-7 en TUB-10) heeft dit evaluatiemoment al na 3 
jaar plaatsgevonden [5], omdat deze putten met een relatief klein reservoir volume verbonden zijn. Het was 
de verwachting dat in deze putten de reservoirdruk relatief snel zou oplopen waardoor een eerdere accurate 
kalibratie van de modellering mogelijk zou zijn. In de toekomst wordt een 6-jaarlijks evaluatiemoment 
voorzien, zie ook Tabel 1. 

In de navolgende secties zullen de druklimieten ter waarborging van de integriteit van de bovenlaag, 
monitoring en operatie van de water injectie, kalibratie van de modellering, kwaliteitsborging en rapportage 
aan het bevoegd gezag tijdens injectie besproken worden. 
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3. Integriteit van afsluitende bovenlaag: druklimieten 
De verwachting was dat injectie van injectiewater in de gasreservoirs zou plaatsvinden onder “fracturing” 
condities. Tijdens injectie wordt het water met een zodanige druk geïnjecteerd dat de ondergrondse putdruk 
(ter hoogte van het reservoir) hoger is dan de minimale totale horizontale spanning in het injectie reservoir. 
Als gevolg worden er in het injectie reservoir lokaal scheuren gecreëerd die de injectie van water in het 
reservoir bevorderen. Echter, om ervoor te zorgen dat het water in het injectie reservoir blijft, mag de 
ondergrondse druk niet hoger worden dan de minimale totale horizontale spanning van de afsluitende 
bovenlaag. Hiertoe zijn bovengrondse druklimieten berekend op basis van de formatiesterkte in deze 
afsluitende bovenlagen, zie Tabel 1. In deze druklimieten is een veiligheidsmarge opgenomen. Voor de 
ROW en TUB velden is deze veiligheidsmarge 10% terwijl deze voor het TUM veld 20% is. De reden voor 
een kleinere veiligheidsmarge in de TUB en ROW velden is dat de formatiesterkte van de afsluitende 
bovenlaag in deze velden met een grotere nauwkeurigheid bekend is dan in het TUM veld. Indien de 
pompdruk de in  Tabel 1 genoemde druklimieten bereikt zal de pomp automatisch afgezet worden. 

Modellering van injectie van water in de Twente injectie reservoirs is uitgevoerd om de injectiedrukken uit te 
rekenen die nodig zullen zijn voor de geplande injectiedebieten. De maximaal verwachte injectiedrukken zijn 
per put gegeven in Tabel 1 samen met de maximaal geplande injectiedebieten. De modellering is gebaseerd 
op metingen van de waterkwaliteit en van de formatiesterktes van het injectie reservoir en de afsluitende 
bovenlaag Deze tabel laat zien dat de verwachte maximale injectiedrukken lager zijn dan de druklimieten die 
dienen ter waarborging van de integriteit van de afsluitende bovenlaag.  

Sinds de start van water injectie in 2011 zijn meerdere injectiviteitstesten (“Step-Rate Tests”, SRT) 
uitgevoerd. Deze geven duidelijke aanwijzingen dat het water in het reservoir wordt opgenomen in een 
natuurlijk netwerk van bestaande scheuren in het Zechstein carbonaat. Dit betekent dat injectie plaatsvindt 
onder een lagere druk dan de verwachte maximale injectiedrukken waarbij “fracturing” van het gesteente zou 
plaatsvinden. 

Tabel 1: Bovengrondse druklimieten voor water injectie putten. 

Put Reservoir 
Diepte  

(m) 

Druk-
limiet 
(bar) 

Veiligheids-
marge 

Maximale 
verwachte 
injectiedruk 

(bar) 

Maximaal 
gepland 

Injectiedebiet 
(m3/d) 

Evaluatie-
moment * 

[5], [6] 

Volgende 
Evaluatie-
moment * 

TUM-1** 1598 59 20% 27 346 2017 nvt 

TUM-2** 1649 62 20% 56 100 2017 nvt 

TUM-3** 1614 61 20% 50 100 2017 nvt 

ROW-2 1083 115 10% 75 2000 2017 2023 

ROW-3** 1692 180 10% 106 1500 2014, 2017 2023 

ROW-4 1232 131 10% 85 2500 2014, 2017 2023 

ROW-5 1163 124 10% 51 2500 2017 2023 

ROW-7 1125 119 10% 45 1800 2014 2020 

ROW-9** 1310 139 10% 106 1350 2014 2020 

TUB-7*** 1312 139 10% 48 2250 2014 2020 

TUB-10** 1412 150 10% 86 2000 2014 2020 

* tijdens het evaluatiemoment worden de resultaten gedeeld met het bevoegd gezag. 
** Niet in gebruik sinds medio 2015. 
*** Niet in gebruik sinds augustus 2014. 
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4. Monitoring en operatie van water injectie  
Tijdens waterinjectie dienen een aantal parameters frequent gemonitord en gemeten te worden. 
Onderstaande Tabel 2 laat zien welke parameters dit zijn en met welke frequentie dit gebeurt. Tevens 
worden de (mogelijke) acties beschreven die uit de analyse van deze testen kunnen volgen. 

De monitoring activiteiten die genoemd worden in de bow-tie diagrammen van de Overkoepelende Risico 
Analyse [4] worden ook vermeld in Tabel 2. 

Tabel 2: Overzicht van surveillance activiteiten en testen die uitgevoerd worden tijdens water injectie 

Activiteit Frequentie (Mogelijke) follow-up 

Meting van Injectiedebiet en 
–druk 1 

Dagelijks 
Vergelijking met en handhaving van 

druklimieten 
Kalibratie van modellering 

Analyse van Waterkwaliteit/ 
samenstelling 2 

1/week (beknopte analyse), 
1/maand (uitgebreide analyse) 

Aanpassing waterbehandeling op OBI 
Kalibratie van modellering 

Meting van reservoir druk 3 1/jaar Kalibratie van modellering 

Meting van bodem put 3 1/jaar Uitdiepen van de put 

Caliper Injectie buis 3-4 1/jaar Vervangen van injectiebuis 

Caliper diepe verbuizing 
onder de packer 4-5 

1/5jaar 
Indien onregelmatigheid wordt 
waargenomen dan volgt verder 

onderzoek (zoals T-logging en/of CBL) 

Injectiviteitstesten 6 1/jaar, opgeschort 
Zuurstimulatie 

Kalibratie van modellering 

Fall-off testen 6 1/jaar, opgeschort Kalibratie van modellering 

Analyse van hoeveelheid 
toegevoegde 

mijnbouwhulpstoffen 
Continu Aanpassen injectie mijnbouwhulpstoffen 

Meting van annulaire 
drukken 

Continu 
Aflaten druk om maximaal toegestane 

druk te handhaven 
Herstelwerkzaamheden 

Inspectie en onderhoud van 
putrand en spuitkruis 

1/jaar Herstelwerkzaamheden 

Inspectie van de integriteit 
van boorgatverbuizing en 

annulaire ruimtes 
1/jaar Herstelwerkzaamheden 

Locatiebezoek van 
operators voor visuele 

inspectie 

1/week aan locaties met actieve 
injectoren, 1/maand aan locaties 

met ingesloten injectoren 

Handmatig ingrijpen, 
herstelwerkzaamheden 

Meting van seismiciteit met 
netwerk van geofoons en 

accelerometers 7 
Continu 

Opvolging in overeenstemming met 
seismisch protocol Kleine Velden [8]. 

(zonodig herzien van modellen en 
nemen van mitigerende maatregelen). 

Satelliet (InSar) metingen 
van bodemniveau 8 

1/jaar 
Nader onderzoek indien coherente 

afwijkingen worden waargenomen van 
meer dan 2 centimeter.  

Monitoring van grondwater 
rond putlocaties d.m.v. 

peilbuizen 9 

Jaarlijkse bemonstering en 
analyse 

Bijwerken van de opgestelde 
bodemrisicoanalyse 
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Aantekeningen bij Tabel 2: 

1. De injectiedrukken en –debieten per individuele put worden dagelijks gemeten. De data worden 
opgeslagen in een database, die (gedurende de werkweek) dagelijks gemonitord wordt door een 
Production Programmer die de drukken vergelijkt met de druklimieten zoals deze beschreven zijn in 
Sectie 3. De druklimieten corresponderen met de minimale totale horizontale spanning van de 
afsluitende bovenlaag van het reservoir inclusief een 10% veiligheidsmarge voor de ROW en TUB 
velden, en 20% veiligheidsmarge voor het TUM veld (zie ook Tabel 1). Voor de ROW en TUB velden 
is een kleinere veiligheidsmarge gekozen dan voor het TUM veld omdat de formatiesterkte van de 
afsluitende bovenlaag in de ROW en TUB velden met een grotere nauwkeurigheid bekend is dan in 
het TUM veld. Om het vergelijken van de actuele injectiedrukken met de opgegeven druklimieten te 
vergemakkelijken, is er een “exception based surveillance” procedure opgezet waarbij een alarm 
wordt gegeven wanneer de actuele injectiedruk groter wordt dan 90% van de druklimiet. Indien nodig 
zal het injectiedebiet (en dus ook de bijbehorende injectiedruk) verlaagd worden. Mocht de druk toch 
oplopen dan wordt de pomp automatisch afgezet zodra de actuele druk de druklimiet bereikt. 

2. Tijdens injectie wordt de kwaliteit van het injectie water regelmatig gecontroleerd om erop toe te zien 
dat de concentratie van de in de vloeistof zwevende vaste stof deeltjes beneden de vereiste 
specificatie van 100 mg/l blijft. Mocht de specificatie van 100 mg/l overschreden worden, dan dient 
de waterbehandeling op de OBI aangepast te worden. De waterkwaliteit controle gebeurt wekelijks 
op een beperkt aantal componenten en één keer per maand vind een uitgebreide analyse plaats. De 
monsternames en analyses worden uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van het NAM 
laboratorium. De volgende componenten worden gemeten: 

• oliegehalte 

• zout, aromaten, zware metalen 

• indicatie samenstelling neerslagproducten 

• droge stof gehalte 
In het Schoonebeek olieveld worden mijnbouwhulpstoffen toegevoegd, waarbij gestuurd wordt op de 
technisch minimaal benodigde dosering om overdosering zoveel mogelijk te vermijden. De 
toegepaste hoeveelheden mijnbouwhulpstoffen die terecht komen in het injectie water worden 
jaarlijks gerapporteerd. 

3. Eens per jaar worden de reservoir druk, de bodem van de put en de wanddikte van de injectiebuis 
gemeten. De bodem van de put kan omhoog komen doordat vaste stoffen (zoals zand) onder in de 
put accumuleren. Bovengenoemde parameters worden gemeten met behulp van “wireline”, een 
stalen kabel waaraan een drukmeter en caliper meetinstrument bevestigd worden. Deze meters 
worden dan in de put afgelaten om op bepaalde dieptes drukmetingen en wanddikte metingen te 
doen. De bodem van de put wordt bepaald door een gewicht aan “wireline” in de put af te laten. 
Zodra dit gewicht op de bodem van de put landt, zal het gewicht dat aan de “wireline” hangt en dat 
wordt gemeten aan het oppervlak, instantaan afnemen. Op basis van deze metingen wordt het 
injectie model aangepast en wordt bepaald of de put uitgeschoond moet worden, of dat de 
injectiebuis vervangen moet worden. De jaarlijkse meting van reservoir druk wordt verkregen 
middels een SPG (Static Pressure Gradient) – survey, d.w.z. een meting terwijl er geen water 
geïnjecteerd wordt, tenzij expliciet anders vermeld. 

4. De caliper van de injectiebuis en verbuizing wordt in het algemeen gemeten met een zg. “multi-finger 
caliper tool”. Dit instrument meet eventuele afwijkingen in de interne diameter van de buis door de 
uitslag/positie van een groot aantal uitgeklapte “meetvingers” (24-40 stuks) te registreren terwijl het 
instrument door de buis omhoog getrokken wordt. Een handelsnaam van dienstverlener 
Schlumberger voor dit meetinstrument is PMIT, van dienstverlener Expro is dit MIT. In het geval dat 
de multi-finger caliper tool geen zinvolle meting kan doen, b.v. vanwege een te groot verschil in 
interne diameter tussen de injectiebuis en de diepe verbuizing (zoals in put ROW-7), is in het 
verleden ook gebruik gemaakt van een electromagnetisch meetinstrument voor het bepalen van de 
caliper van de diepe verbuizing. Een handelsnaam van dienstverlener Schlumberger voor dit 
meetinstrument is EMIT. 
De meting van de caliper van de injectiebuis wordt jaarlijks uitgevoerd in de actieve 
waterinjectieputten.  

5. De 5-jaarlijkse frequentie van de caliper meting van de diepe verbuizing wordt aangehouden op 
grond van eerdere caliper resultaten gemeten in 2013 en 2015, die geen verschil laten zien in 
wanddikte. Gezien dit feit en de al lange levensduur van de injectieverbuizing in de injectieputten 
(meer dan 30 jaar), wordt een 5-jaarlijkse frequentie voorgesteld. Met toekomstige resultaten wordt 
de frequentie opnieuw geëvalueerd. 
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De laatste meting van de caliper van de diepe verbuizing in de actieve waterinjectieputten is 
uitgevoerd in 2015. Het eerstvolgende meetmoment zal daarom in 2020 zijn. 

6. Aangezien er momenteel in geen enkele injectieput onder “fracturing” condities wordt geïnjecteerd, 
zijn de jaarlijkse injectiviteitstesten en fall-off testen opgeschort. Deze zullen worden hervat wanneer 
uit de injectiedruk (welke op dagelijkse basis wordt gemonitord) blijkt dat onder “fracturing” condities 
wordt geïnjecteerd. De opschorting zal derhalve jaarlijks, bij het inplannen van de surveillance 
activiteiten, worden geëvalueerd. 

De injectiedrukken en -debieten worden dagelijks vergeleken met de drukken die berekend zijn met 
modellering. Uit vergelijking van de trend van de actuele injectiedruk (bij gelijkblijvend injectiedebiet) 
met die van de berekende drukken kan bepaald worden of injectie onder “fracturing” condities 
plaatsvindt en of de lokaal gecreëerde scheuren binnen het reservoir blijven. Indien injectie onder 
“fracturing” condities plaatsvindt worden de dimensies van de scheuren eens per jaar bevestigd via 
een fall-off test.  

Uit de vergelijking van de actuele drukken en injectiedebieten met de gemodelleerde waarden kan 
tevens bepaald worden of de natuurlijke danwel gevormde scheuren in het reservoir gesteente 
langzaam verstopt raken. Mocht dit het geval zijn dan wordt er een zuurstimulatie uitgevoerd (HCl). 
Ervaring uit het verleden in dezelfde type reservoirs laat zien dat deze stimulaties succesvol zijn in 
het herstellen van de injectiviteit. De verwachting is dat in het leven van een water injectie put 1 à 2 
zuurstimulaties nodig zullen zijn. 

Verlies van injectiviteit kan ook bepaald worden via injectiviteitstesten. Indien injectie onder 
“fracturing” condities plaatsvindt worden deze testen jaarlijks gebruikt om de formatiesterkte van het 
injectie reservoir te bepalen bij de dan geldende reservoir druk. Deze informatie wordt dan gebruikt 
bij de verdere kalibratie van de modellering (zie sectie 5).  

7. Er zijn nog nooit aardbevingen geregistreerd in of nabij de injectie reservoirs in Twente. Er is 
momenteel een netwerk van 9 geofoonstations in de regio, die ook zijn uitgerust met 
grondversnellingsmeters (accelerometers). Hiermee kunnen alle bevingen met een sterkte van 
M=0.5 en hoger geregistreerd en gelokaliseerd worden (dus ook niet voelbare bevingen). Bevingen 
worden niet verwacht. Voor het geval dat zich toch een beving voor zou doen heeft NAM een 
seismisch response protocol. Dit is beschreven in het Seismisch Risico Management Plan voor 
kleine velden [8]. Indien er tegen de verwachting in toch een beving wordt geregistreerd, dan zal een 
analyse uitgevoerd worden. De plaats van de aardbeving wordt vergeleken met het geologische 
model, de locatie van putten en breuken. Indien nodig worden geologische modellen herzien en 
worden mitigerende maatregelen genomen zoals het verminderen van water injectie. 

8. De bodembeweging boven de Twente waterinjectie velden wordt jaarlijks gemonitord door middel 
van InSAR (met beschikbare beelden sinds 2011). Indien coherente afwijkingen worden 
waargenomen in de tijd in de omgeving van de injectie putten van meer dan 2 centimeter zal de 
oorzaak hiervan worden onderzocht. In geval de oorzaak toe te wijzen is aan de water injectie, zal 
de inzet van mitigerende maatregelen worden beoordeeld.  

9. Het grondwater wordt jaarlijks bemonsterd en geanalyseerd door een instelling die daartoe is erkend 
op grond van het Besluit Bodemkwaliteit; de analyseresultaten worden ten minste tien jaar bewaard 
en kunnen te allen tijde worden getoond aan de controlerende ambtenaren van het bevoegd gezag. 
Bemonstering en analyse vindt plaats conform NEN 5740. Het monitoringsysteem is ingericht en 
wordt beheerd conform de Nederlandse richtlijn monitoring bodemkwaliteit bedrijfsmatige 
activiteiten. 
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5. Kalibratie van modellering 
Gedurende de water injectie is het belangrijk om de modellering regelmatig te kalibreren. Hiervoor worden 
op regelmatige basis metingen en testen uitgevoerd zoals beschreven in Tabel 2. De data die hierbij 
verkregen worden, zijn onder te verdelen in 2 groepen. De eerste groep betreft dagelijkse metingen van de 
injectiedrukken en –debieten en wekelijkse waterkwaliteitsmetingen. De tweede groep bestaat uit metingen 
van de reservoir druk, de bodem van de put en injectiviteits- en fall-off testen. 

De eerste groep data wordt op een dagelijkse dan wel wekelijkse basis gemonitord om injectie binnen de 
vergunde limieten te waarborgen. Tevens kan deze data worden gebruikt om te bepalen of onder “fracturing” 
condities wordt geïnjecteerd. 

De tweede groep data wordt jaarlijks verkregen en wordt (samen met de eerste groep data) gebruikt om het 
water injectie model jaarlijks te evalueren. Wanneer voldoende data beschikbaar is kan het model hiermee 
gekalibreerd worden. Regelmatige kalibratie is met name belangrijk wanneer onder “fracturing” condities 
wordt geïnjecteerd. Dit is vooralsnog in geen van de huidige injectieputten het geval. De belangrijkste 
parameters die voor eventuele kalibratie worden gebruikt zijn: 

• Dimensies van de gecreëerde lokale scheuren (indien aanwezig en meetbaar) 

• Reservoir druk 

• Minimale totale horizontale spanning van het injectiereservoir (indien meetbaar)  

De dimensies van de gecreëerde lokale scheuren worden bepaald met behulp van fall-off testen. Bij deze 
testen wordt de injectie stop gezet en de afname van de injectiedruk als functie van de tijd gemeten. Op 
basis van deze data kan een afschatting gemaakt worden van de hoogte en laterale omvang van de lokale 
scheuren. Met betrekking tot de Zechstein Carbonaat reservoirs kan hierbij ook bepaald worden of de lokaal 
gecreëerde scheuren verbinding hebben kunnen maken met de breuken die van nature al aanwezig zijn in 
deze reservoirs. Dit is belangrijke informatie voor de verdere kalibratie van het water injectie model.  

De minimale horizontale spanning van het injectiereservoir wordt verkregen uit een “step-rate” test die 
onderdeel uitmaakt van de jaarlijkse injectiviteitstest. Deze spanning, die voor een groot gedeelte de 
benodigde injectiedruk bepaalt, zal oplopen naarmate de reservoir druk oploopt. De mate waarin dit gebeurt 
wordt bepaald door de “depletie constante”. Door de genoemde step rate test jaarlijks uit te voeren wordt 
deze depletie constante nauwkeurig bepaald en daarmee het injectiemodel verder gekalibreerd.  

Aangezien er momenteel in geen enkele injectieput onder “fracturing” condities wordt geïnjecteerd, zijn de 
jaarlijkse fall-off en step-rate testen opgeschort. Deze zullen worden hervat wanneer uit de injectiedruk 
(welke op dagelijkse basis wordt gemonitord) blijkt dat onder “fracturing” condities wordt geïnjecteerd. De 
opschorting zal derhalve jaarlijks, bij het inplannen van de surveillance activiteiten, worden geëvalueerd. 

De reservoir druk wordt bepaald door de injectie te stoppen en vervolgens een drukmeter aan een stalen 
kabel, “wireline” genoemd, in de put af te laten. Deze reservoir druk zal toenemen naarmate injectie 
voortduurt. De snelheid waarmee de reservoir druk toeneemt, hangt af van het reservoirvolume dat 
verbonden is met de put. Als conservatieve aanname is op dit moment gesteld dat dit volume gelijk is aan de 
hoeveelheid gas die door de betreffende put zelf geproduceerd is (gecorrigeerd met de “Gas Formatie 
Volume factor”). Het reservoirvolume dat met de put verbonden is, kan derhalve groter zijn. De reservoir druk 
in combinatie met de cumulatieve hoeveelheid geïnjecteerd water is derhalve een belangrijke parameter 
voor de kalibratie van het injectie model. In de huidige injectieputten is de vullingsgraad dusdanig laag dat er 
onvoldoende data beschikbaar is voor een gefundeerde kalibratie van het injectiemodel. Om vulling binnen 
de vergunde druk- en volumelimieten te waarborgen is NAM voornemens om het injectiemodel te kalibreren 
bij het eerstvolgende evaluatiemoment zoals omschreven in Tabel 1.  
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6. Kwaliteitsborging 
Bij de NAM is milieuzorg volledig geïntegreerd in het bedrijfsvoeringsysteem. Het bedrijfsvoeringsysteem is 
voornamelijk gericht op de aantoonbare beheersing van de bedrijfsprocessen. Voor elk bedrijfsproces is een 
op risico’s (waaronder risico’s voor het milieu) gebaseerd raamwerk van beheersmaatregelen opgesteld 
(Process Management System). Voor elk proces is een proces eigenaar benoemd, die intern de naleving 
van de betreffende regelgeving bewaakt. 

Het milieuzorgsysteem van de NAM is sinds 1996 gecertificeerd volgens de norm NEN-EN ISO 14001. Het 
milieuzorgsysteem staat voor een systematische beheersing van de milieuaspecten die een bepaalde mate 
van risico met zich meebrengen. Verstoring van bodem en ondergrond, inclusief water injectie, is door de 
NAM onderkend als een belangrijk milieuaspect, waarvoor procedures, werkinstructies en voorliggend water 
management plan zijn opgesteld. 

Het auditsysteem is trapsgewijs opgebouwd en bestaat uit interne en externe audits. 

6.1 Interne audits en reviews 
Bij interne audits wordt nagegaan of het bedrijfsvoeringsysteem  werkt zoals het bedoeld is. Deze periodieke 
controle vindt plaats door: 

• Systeemaudits door Shell Internal Audit met betrokkenheid van de NAM op bijvoorbeeld de EPBM 
processen EP18 Manage Geomatics (inclusief water injectie in voormalige gas reservoirs), EP.73 (Well 
& Reservoir Surveillance) en ASS.04.01 (Analyse asset performance and integrity). 

• Het controleren van de werking en kwaliteit van het opgestelde Water Management Plan door middel 
van “peer reviews”. Hierbij worden reviews uitgevoerd op het Schoonebeek water injectie systeem door 
teams, die andere water injectie systemen binnen NAM aansturen. Met betrekking tot de verificatie van 
de water injectie modellen wordt opgemerkt dat hierin ook Shell Research als expertise centrum wordt 
betrokken. 

• Interne ISO-14001 milieuzorgaudits (EMS audits), waarbij onder andere het functioneren van de 
verschillende elementen van het milieuzorgsysteem en de werking van de procedures , werkinstructies 
en injectieprotocollen wordt gecontroleerd. 

6.2 Externe audits 
Externe audits worden door onafhankelijke en gekwalificeerde instellingen uitgevoerd. Deze audits vinden 
plaats in het kader van ISO 14001 en in het kader van de toezichthoudende taak door SodM. 

Om het ISO 14001 certificaat te behouden wordt elk jaar een audit uitgevoerd door een extern bedrijf. Het 
geïdentificeerde milieu-aspect “waterinjectie” en de beheersing hiervan kan deel uitmaken van deze audit. 

Binnen NAM wordt gebruik gemaakt van de “Corporate Audit findings and follow up database (Fountain)”. 
Deze database is in het beheer bji de Governance, Risk and Assurance afdeling. In dit systeem worden de 
volgende kwaliteitsregistraties geregistreerd: 

• Audit (meer)jarenplan EP Europe 

• Overzicht correctieve en preventieve acties n.a.v. audits 
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7. Rapportage 
Jaarlijks worden de data, zoals gegeven in Tabel 3, per put gerapporteerd aan het bevoegd gezag. Deze 
data bestaan uit de geplande injectieparameters (weergegeven in de groene balken) vergeleken met de 
actuele parameters. Indien er bijzondere ontwikkelingen zijn, zullen deze bij de tabel gevoegd worden. 

Tabel 3 geeft de data voor de eerste 10 jaar. Echter, dit is enkel ter illustratie. Wanneer de injectie op de 
betreffende put langer dan 10jaar duurt, zal de tabel uitgebreid worden om zodoende de injectie data over 
de gehele levensduur weer te geven. 

In het verleden werd in deze tabel data per injectiejaar ( jaar 1, jaar 2, enz. ) gerapporteerd. Dit heeft echter 
in enkele gevallen tot verwarring en incorrect gerapporteerde data geleid. Daarom zal deze tabel vanaf 2018 
jaartallen bevatten om verwarring te voorkomen. Tevens is in de zomer van 2018 een uitgebreide check 
gedaan op reeds gerapporteerde data, correcties worden meegenomen in het jaarrapport over 2018. 

Tabel 3: Data die jaarlijks aan het bevoegd gezag gerapporteerd zullen worden. 

 

De resultaten van de andere monitoring en surveillance activiteiten die vermeld zijn in Tabel 2 zullen alleen 
in de jaarlijkse rapportage besproken worden als daar aanleiding toe is, in geval van afwijkingen van de 
normale situatie. 
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8. Gebruikte Termen en Afkortingen 
CBL Cement Bond Logging, instrument om de kwaliteit van de cementatie van de 

boorgatverbuizing te meten. 

HCl Zoutzuur 

InSar Interferometric synthetic-aperture radar 

OBI Olie Behandelings Installatie 

ORA Overkoepelende Risico Analyse 

ROW Rossum-Weerselo 

SPG Static Pressure Gradient 

SRT Step-Rate Test, injectiviteitstest 

T-logging Meting van het temperatuur profiel over (een deel van) de lengte van het boorgat 

TUB Tubbergen 

TUM Tubbergen-Mander 

WMP Waterinjectie Management Plan 
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graag een aantal vragen willen stellen.

1. Graag inzage en status update van het onderzoek naar de corrosieproblematiek op die locaties.

a. Oorzaak – gevolg

b. Veranderingen ten opzichte van eerdere berichtgeving hierin (zie artikel in tubantia)

c. Plannen

2. Inzicht in de gaande activiteiten rondom ROW-2 zoals aangekondigd op jullie website (bericht 10 april 2020);

3. Berichtgeving: is er voldoende vervolg op jullie website te vinden over deze activiteiten in relatie tot de ‘onrust’?

4. Hoe zijn de omwonenden, politiek lokaal/rijk(ezk) door jullie op de hoogte gehouden over dit onderwerp?

5. Wat is jullie reactie op de twitterberichten die er mogelijk voor gezorgd hebben dat dit onderwerp op 6 mei in

het AO besproken zal worden?

Verder hebben we gesproken over het uitvoeren van een digitale inspectie die in het teken zal staan van ‘de
representativiteit van de monstername en de kwaliteit van de onderzoeken’ (zie artikel in tubantia).

Kun je mij voorzien van een realistische datum waarop je in de antwoorden kunt voorzien? Ik zie je antwoord graag
tegemoet, waarvoor alvast bedankt.

https://www.tubantia.nl/oldenzaal-e-o/nam-kent-oorzaak-roest-op-installatie-rossum-niet~a05d2f95/?
referrer=https://www.bing.com/search?q=nam+rossum&src=IE-SearchBox&FORM=IENTSR

Met vriendelijke groet / Kind regards,

Sr. Inspecteur Operaties
........................................................................
Staatstoezicht op de Mijnen / State Supervision of Mines
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / Ministry of Economic Affairs and Climate Policy

Henri Faasdreef 312 | 2492 JP | Den Haag / The Hague
Postbus / P.O. Box 24037 | 2490 AA | Den Haag 
........................................................................
T + 31 70 
M + 31 6 

@sodm.nl

http://www.sodm.nl

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden,
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te
verwijderen.
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch
verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you
are requested to inform the sender and delete the message.
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the
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risks inherent in the electronic transmission of messages.



Van:
Aan: @shell.com"
Onderwerp: RE: berichtgeving Rossum-Weerselo
Datum: dinsdag 28 april 2020 15:39:06

Hallo ,

Zie hieronder: vraag en antwoord. Graag je reactie. Hopelijk zsm. Ik moet het vanavond verder
sturen. Zie de geel gearceerde vraag, die kon ik nog niet antwoorden. Heb je een suggestie?

Groeten en dank, 

SO Mijnbouw – Groningen 15 april 2020

GroenLinks
8. De leden van de GroenLinks-fractie constateren dat de NAM vorig jaar is geconfronteerd
met corrosieproblemen op injectielocatie in Rossum (Tramweg) en heeft hier ook
Kamervragen over gesteld (Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2019–2020, nr. 1172).
Op die locatie is vorig jaar begonnen met het aanbrengen nieuwe coatings, reparaties en
vervangingen. In december zou de wanddikte worden gemeten van put ROW7, zo werd
gemeld in de antwoorden. De NAM kondigt nu opnieuw werkzaamheden aan. Wat is de
huidige stand van zaken in de aanpak van de corrosie? Wanneer worden de andere
injectielocaties onder handen genomen? Kan de minister aangeven wat de uitkomsten zijn
van het onderzoek naar de wanddikten van de putten? Hebben de zojuist aangekondigde
werkzaamheden van de NAM relatie met de meting die eind vorig jaar zou plaatsvinden in
put ROW7?

Antwoord.
De aangekondigde werkzaamheden van NAM hebben betrekking op de  bovengrondse
installatie van de waterinjectielocatie. In de afgelopen maanden heeft NAM regulier
onderhoud laten uitvoeren waarbij gecorrodeerde onderdelen van de bovengrondse
installatie zijn gecoat of zijn vervangen. NAM heeft de uitvoering van deze werkzaamheden
gecontroleerd en nog niet goedgekeurd. Een deel van de werkzaamheden zal opnieuw
moeten worden gedaan.
De wanddiktemetingen in put ROW7 zijn uitgevoerd. Op dit moment wordt onderzocht of
de resultaten van deze metingen aanleiding geven om ondergrondse
onderhoudswerkzaamheden aan de put uit te voeren. De ondergrondse
wanddiktemetingen hebben geen relatie met de bovengrondse werkzaamheden.
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Hallo ,
Dank je!
En hebben jullie ook de wanddikte van de tuning in de putten gemeten afgelopen december?

Groeten 

Energie en Klimaat
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
06 

Op 24 apr. 2020 om 12:25 heeft " @shell com" < @shell.com> het volgende geschreven:

,

In basis staat het achtergrond verhaal over het onderhoud in email aan  die ik je eerder doorstuurde.

Echter in de kamervragen zie ik ook nog een paar andere zaken. Hierbij wat bullets het aanvullende info

Het huidige onderhoud op de locaties in Twente is aan de bovengrondse installaties en leidingen. Het gaat dus niet over de
ondergrondse putten!! Dus de huidige werkzaamhedem hebben geen relatie met de inspectieresultaten van de putten eind
vorig jaar. De huidige werkzaamheden zijn een voortzetting van de eerder werkzaamheden.
Eea staat ook in de info brief die we naar omgeving hebben gestuurd. Zie pdf.
In de brief staat ook eea over de uitgevoerde putinspecties. Die zijn zoals bekend onderdeel van het
waterinjectiemanagementplan behorende bij de waterinjectie-vergunningen.
Ik zal navraag doen of sodm al beschikking heeft over de resultaten van deze jaarlijkse inspecties die eind vorig jaar zijn
uitgevoerd
Sodm heeft afgelopen tijd diverse inspectiebezoeken gebracht aan Twente. Heb niet alle details maar die kun je het beste bij
hen opvragen lijkt me.
Dat ons onderhoud langer duurt dan verwacht en dat de coating techniek niet meer gebruikt wordt heb ik allemaal
aangegeven in de mail aan Robert Jansen. Zie bijgevoegd.
In de mail aan  geeft ik ook aan dat in onze aanvraag van de waterinjectievergunning in 2009 ook de nodige
aandacht is gegeven aan diverse soorten onderhoud. Naast het normale onderhoud wordt ook onderhoud aan de putten
genoemd. Letterlijk staat er “Groot onderhoud aan de waterinjectieputten ROW-2 en ROW-7 wordt minder vaak voorzien, naar
verwachting eens per 10 jaar.”. We zijn nu dus ca. 10 jaar verder en naar verwachting zullen dus ook in de nabije toekomst
werkzaamheden aan de putten een keer uitgevoerd gaan worden. Ik heb hier nog geen planning van. We voeren eerst het
nodige onderhoud uit aan de bovengronse installaties en (horizontale) leidingen op de locaties. De putten (door sommige ook
wel verticale leidingen genoemd) staan in de toekomst op de planning. Allemaal onderdeel van ons standaard
onderhoudsprogramma om de waterinjectie veilig en verantwoord uit te kunnen voeren.

Ik hoop je hiermee van voldoende informatie voorzien te hebben om de kamervraag naar behoren te kunnen beantwoorden.

Gr. 

From: @minezk.nl> 
Sent: donderdag 23 april 2020 20:50
To  @shell.com>
Subject: Kamervraag

Think Secure. This email is from an external
source.

Hallo ,
Zou je morgen een feitelijk antwoord kunnen geven op deze vraag?
Hoeven geen vol zinnen te zijn. 

Of staat alles al in de e-mail die je eerder stuurde?

Als het niet lukt, laat het mij even weten, dank!

****

8  De leden van de GroenLinks-fractie constateren dat de NAM vorig jaar is geconfronteerd
met corrosieproblemen op injectielocatie in Rossum (Tramweg) en heeft hier ook Kamervragen over gesteld
(Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2019–2020, nr. 1172). Op die locatie is vorig jaar begonnen met het
aanbrengen nieuwe coatings, reparaties en vervangingen. In december zou de wanddikte worden gemeten van
put ROW7, zo werd gemeld in de antwoorden. De NAM kondigt nu opnieuw werkzaamheden aan. Wat is de
huidige stand van zaken in de aanpak van de corrosie? Wanneer worden de andere injectielocaties onder
handen genomen? Kan de minister aangeven wat de uitkomsten zijn van het onderzoek naar de wanddikten
van de putten? Hebben de zojuist aangekondigde werkzaamheden van de NAM relatie met de meting die eind
vorig jaar zou plaatsvinden in put ROW7?

***

Dank, 
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Energie en Klimaat
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
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Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden,
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te
verwijderen.
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch
verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you
are requested to inform the sender and delete the message.
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the
risks inherent in the electronic transmission of messages.

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden,
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te
verwijderen.
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch
verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you
are requested to inform the sender and delete the message.
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the
risks inherent in the electronic transmission of messages.
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden,
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te
verwijderen.
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch
verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you
are requested to inform the sender and delete the message.
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the
risks inherent in the electronic transmission of messages.

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden,
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te
verwijderen.
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch
verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you
are requested to inform the sender and delete the message.
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the
risks inherent in the electronic transmission of messages.
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SO Mijnbouw – Groningen 15 april 2020 

GroenLinks  
8. De leden van de GroenLinks-fractie constateren dat de NAM vorig jaar is geconfronteerd
met corrosieproblemen op injectielocatie in Rossum (Tramweg) en heeft hier ook
Kamervragen over gesteld (Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2019–2020, nr. 1172). Op
die locatie is vorig jaar begonnen met het aanbrengen nieuwe coatings, reparaties en
vervangingen. In december zou de wanddikte worden gemeten van put ROW7, zo werd
gemeld in de antwoorden. De NAM kondigt nu opnieuw werkzaamheden aan. Wat is de
huidige stand van zaken in de aanpak van de corrosie? Wanneer worden de andere
injectielocaties onder handen genomen? Kan de minister aangeven wat de uitkomsten zijn
van het onderzoek naar de wanddikten van de putten? Hebben de zojuist aangekondigde
werkzaamheden van de NAM relatie met de meting die eind vorig jaar zou plaatsvinden in
put ROW7?

Antwoord. 
Na reguliere inspecties in 2019 heeft de NAM geconstateerd dat er corrosie aan de 
bovengrondse flensverbindingen aanwezig is. Uit onderzoek door de NAM is gebleken dat 
het een corrosie betreft aan de koolstofstalen materialen die aanwezig zijn op de 
injectielocatie. De NAM heeft een project opgestart om de koolstofstalen materialen voor 
zover noodzakelijk te vervangen door resistent materiaal. Zolang deze materialen nog niet 
zijn vervangen, zullen er periodieke inspecties uitgevoerd worden en zullen onderdelen die 
eerder dan gepland vervangen moeten worden, direct worden vervangen. 
De aangekondigde werkzaamheden van de NAM betreffen regulier, preventief onderhoud 
aan de bovengrondse installatie van de waterinjectielocatie ROW2, zoals hierboven 
beschreven. De waterinjectielocatie ROW2 is de eerste locatie waar dit reguliere groot 
onderhoud is uitgevoerd. In de komende maanden, doorlopend tot in 2021, zal soortgelijk 
onderhoud op alle waterinjectielocaties worden uitgevoerd.  

Wat betreft de ondergrond, geven de resultaten van de wanddiktemetingen uit 2019 van de 
putten ROW-2, ROW-4 en ROW-5 geen aanleiding tot ongerustheid. De wanddiktemeting 
van put ROW-7, die in december 2019 niet voltooid kon worden, zal in 2020 volgens plan 
worden herhaald. De put is momenteel ingesloten en in juli 2020 worden de metingen 
opnieuw uitgevoerd. Conform het geactualiseerd waterinjectiemanagement plan worden de 
wanddiktemetingen van de putten jaarlijks uitgevoerd.  

De aangekondigde onderhoudswerkzaamheden aan de bovengrondse locatie staan los van 
de metingen die zijn uitgevoerd aan de verschillende putten.  
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ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch 
verzenden van berichten. 

This message may contain information that is not intended for you. If you 
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you 
are requested to inform the sender and delete the message. 
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the 
risks inherent in the electronic transmission of messages.  







risks inherent in the electronic transmission of messages.
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Legal advisor Permits & Land and Lease

Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V.
Statutaire vestiging Den Haag - Handelsregister no. 0400869
Correspondentieadres: Postbus 28000, 9400 HH Assen
Bezoekadres: Schepersmaat 2, 9405 TA Assen
Tel: +31 (0)592 
Mobiel: +31 (0)6 
E-mail @shell.com
Internet: http://www.nam.nl

Please note that CC-mails are stored seperately en read infrequently.

Disclaimer:
The information in this e-mail is confidential and intended solely for the person to whom it is addressed. If this message is not
addressed to you, please be aware that you have no authorization to read this e-mail, to copy it, to furnish it to any person other
than the addressee, or to use or misuse its content in any way whatsoever. Should you have received this e-mail by mistake, please
bring this to the attention of the sender, after which you are kindly requested to destroy the original message. 

De informatie in deze e-mail is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Indien de lezer van deze mededeling niet
de geadresseerde is, wordt u er hierbij op gewezen, dat u geen recht hebt kennis te nemen van deze e-mail, deze te kopiëren of te
verstrekken aan andere personen dan de geadresseerde, dan wel de inhoud daarvan op enigerlei wijze te gebruiken of misbruiken.
Indien u deze e-mail abusievelijk hebt ontvangen, wordt u vriendelijk verzocht de afzender daarvan op de hoogte te brengen en
vervolgens het originele bericht te vernietigen.
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Van: @shell.com
Aan:
Onderwerp: FW: Nieuwsbrief juni - vervolg onderhoudswerkzaamheden NAM-locatie ROW2
Datum: woensdag 17 juni 2020 15:33:08
Bijlagen: image001.png

image003.jpg
Flyer onderhoud en inspectie juni 2020.pdf

Ter info

From:  
Sent: woensdag 17 juni 2020 15:33
To: ' 
Subject: Nieuwsbrief juni - vervolg onderhoudswerkzaamheden NAM-locatie ROW2

,

Hierbij de nieuwsbrief die deze week bij de directe buren van ROW2 in de bus wordt gedaan vwb
de onderhoudswerkzaamheden.

Als er vragen zijn dan hoor ik dat graag.

Gr. 

Juridisch adviseur Vergunningen & Grondzaken
Legal advisor Permits & Land and Lease

Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V.
Statutaire vestiging Den Haag - Handelsregister no. 0400869
Correspondentieadres: Postbus 28000, 9400 HH Assen
Bezoekadres: Schepersmaat 2, 9405 TA Assen
Tel: +31 (0)592 
Mobiel: +31 (0)6 
E-mail @shell.com
Internet: http://www.nam.nl

Please note that CC-mails are stored seperately en read infrequently.

Disclaimer:
The information in this e-mail is confidential and intended solely for the person to whom it is addressed. If this message is not
addressed to you, please be aware that you have no authorization to read this e-mail, to copy it, to furnish it to any person other
than the addressee, or to use or misuse its content in any way whatsoever. Should you have received this e-mail by mistake, please
bring this to the attention of the sender, after which you are kindly requested to destroy the original message. 

De informatie in deze e-mail is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Indien de lezer van deze mededeling niet
de geadresseerde is, wordt u er hierbij op gewezen, dat u geen recht hebt kennis te nemen van deze e-mail, deze te kopiëren of te
verstrekken aan andere personen dan de geadresseerde, dan wel de inhoud daarvan op enigerlei wijze te gebruiken of misbruiken.
Indien u deze e-mail abusievelijk hebt ontvangen, wordt u vriendelijk verzocht de afzender daarvan op de hoogte te brengen en
vervolgens het originele bericht te vernietigen.
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BRON VAN ONZE ENERGIE WWW.NAM.NL 

    

  | juni 2020 

Nieuwsbrief 
 

Vervolg onderhoudswerkzaamheden NAM-locatie aan de Tramweg 
 

Geachte heer/mevrouw, 

Als omwonende van onze locatie aan de Tramweg informeren wij u graag over de laatste 
planning met betrekking tot onze onderhoudswerkzaamheden op deze locatie. 

Korte termijn onderhoudswerkzaamheden 
Inmiddels zijn diverse onderdelen op de locatie gerepareerd, geïnspecteerd of vervangen zoals 
we dat eerder met u gecommuniceerd hebben. Vanaf eind juni zal dit preventief onderhoud 
verder voortgezet worden. Hierbij zal onder meer een stukje ondergronds leidingwerk binnen 
het hekwerk van de locatie vervangen gaan worden door een andere type materiaal dat 
corrosiebestendig is. Deze werkzaamheden zullen enkele weken in beslag nemen. Het werk 
wordt uitgevoerd tijdens normale werktijden van maandag t/m vrijdag zoals dat afgelopen tijd 
ook gebeurde. We gaan ervan uit dat deze werkzaamheden in principe zonder hinder voor u 
uitgevoerd kunnen worden. 

Lange termijn onderhoudswerkzaamheden 
Afgelopen tijd hebben we veel vragen gekregen over ons onderhoud op de locaties rondom 
Rossum. Het doel van dit onderhoud is preventief. Materiaal moet namelijk onderhouden 
worden. De mate waarin het materiaal technisch en economisch slijt, kan beïnvloed worden 
door de manier waarop je iets onderhoudt. Dat is op onze locaties niet anders dan bij 
bijvoorbeeld auto's of in onze woonhuizen. Het aantreffen van slijtage of corrosie is dus geen 
verrassing. Net als dat autobanden slijten, kun je er toch veel kilometers mee rijden. Met het 
aanbrengen van een coating in de leidingen, plegen we onderhoud en stellen we de corrosie 
langer uit. Het is dus onderhoud dat erop gericht is om materiaal zo lang mogelijk in de goede 
staat te houden. 

Zie achterzijde 

26.a









3

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u 
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, 
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te 
verwijderen. 
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard 
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch 
verzenden van berichten. 

This message may contain information that is not intended for you. If you 
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you 
are requested to inform the sender and delete the message. 
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the 
risks inherent in the electronic transmission of messages.  



Van:
Aan: @shell.com"; " "
Onderwerp: aanstaande evaluatie waterinjectie Twente
Datum: vrijdag 7 augustus 2020 15:20:42
Bijlagen: CONCEPT-Brief_Verzoek_betreffende_de_aanstaande_evaluatie_van_de_waterinjectie_in_Twente.docx

2020.05.27
Motie_van_het_lid_Agnes_Mulder_over_de_afvalwaterinjectie_in_Twente_in_2021_evalueren.pdf

Beste  en ,

Zoals jullie vernomen hebben, is in de Tweede Kamer een motie aangenomen over de
aanstaande evaluatie van de waterinjectie in Twente (zie bijlage). De minister moet deze motie
uitvoeren en zal daarom een verzoekbrief naar NAM sturen. Bijgevoegd is een concept van deze
brief. Graag hoor ik van jullie in hoeverre de gestelde verzoeken uitvoerbaar zijn voor NAM en
wat een werkbaar tijdspad is. Daarnaast is het goed als EZK en NAM van gedachten wisselen
over het verzoek dat ziet op de onafhankelijke uitvoering van de evaluatie.

Zullen we eind augustus een (digitaal) overleg plannen om deze twee zaken te bespreken? Ik
ben zelf komende week met verlof en vanaf 17 augustus weer beschikbaar. Zouden jullie enkele
datavoorstellen willen doen?

Met vriendelijke groet,

Directie Gastransitie Groningen
M 06 
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> Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag

Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V. 
t.a.v. de 
Postbus 28000
9400 HH Assen

Datum  
Betreft Verzoek betreffende de aanstaande evaluatie van de waterinjectie in 

Twente 

Pagina 1 van 1 

Directoraat-generaal Klimaat 
en Energie 
Directie Warmte en Ondergrond 

Bezoekadres 
Bezuidenhoutseweg 73 
2594 AC Den Haag 

Postadres 
Postbus 20401 
2500 EK Den Haag 

Overheidsidentificatienr 
00000001003214369000 

T 070 379 8911 (algemeen) 
F 070 378 6100 (algemeen) 
www.rijksoverheid.nl/ezk 

Behandeld door 
 

T 070  
@minezk.nl

Ons kenmerk  
DGKE-WO / 20172077 

Uw kenmerk 

Bijlage(n) 

Geachte , 

Bij de oliewinning in Schoonebeek komt productiewater vrij. Conform de 
verleende vergunningen en ontheffingen injecteert de vergunninghouder, de 
Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V. (NAM), dit water in voormalige gasvelden 
in Twente. In de vergunningen zijn enkele voorschriften opgenomen, inclusief het 
voorschrift (artikel 3.1.1) dat elke zes jaar de resultaten van een evaluatie worden 
gerapporteerd aan het bevoegd gezag, zijnde het Ministerie van Economische 
Zaken en Klimaat (EZK). Deze rapportage bevat resultaten van een 

a. Uitgebreide evaluatie van de waterinjectieactiviteiten en de effecten
daarvan op de boven het reservoir gelegen afsluitende lagen;

b. Onderzoek conform de CE-afwegingsmethodiek of gelijkwaardig, of het
injecteren van injectiewater dat vrijkomt bij de productie van olie, nog
steeds de meest geschikte verwijderingsmethode is;

c. Een onderzoek naar de mogelijkheden om de hoeveelheden gebruikte
hulpstoffen verder te minimaliseren.

De Tweede Kamer heeft een motie van het lid Mulder betreffende de aanstaande 
evaluatie aangenomen (Kamerstuk 33 529, nr. 759). De oproep in deze motie 
volgend verzoek ik u om de evaluatie met één jaar te vervroegen en door een 
onafhankelijke organisatie te laten uitvoeren. Ook vraag ik u om verschillende 
alternatieven voor injectie te onderzoeken, inclusief verschillende 
scheidingsvarianten, en maak hierbij gebruik van de nieuwe inzichten die u over 
alternatieven heeft verkregen. Tot slot verzoek ik u om voor elke onderzochte 
variant inzichtelijk te maken wat de kosten en de effecten voor het milieu en de 
bodemdaling zijn.  

Graag verneem ik voor [datum] van u of u aan de bovenstaande verzoeken kunt 
voldoen en op welke manier u hier uitvoering aan gaat geven. 

De Minister van Economische Zaken en Klimaat 
Voor deze: 
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Van: @shell.com
Aan:
Onderwerp: Informatieflyer werkzaamheden NAM in omgeving Vasse
Datum: maandag 10 augustus 2020 10:33:04
Bijlagen: image001.png

image003.jpg
NAM Update Vasse - editie augustus 2020.pdf

Om de omgeving van Vasse op de hoogte te houden van alle onze werkzaamheden in het gebied
zal bijgevoegde flyer worden verspreid.

Deze flyer zal volgende week via het huis-aan-huisblad “Op en Rond de Essen” in de gebieden
Mander, Manderveen, Vasse en Hezingen worden verspreid.

Tevens heeft over de inhoud van de flyer afstemming plaatsgevonden met de dorpsraad Vasse
zoals in het laatste overleg in december ook is afgesproken met partijen.

Ik hoop jullie hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Als er nog vragen zijn dan verneem ik
die graag.

Gr. 

Juridisch adviseur Vergunningen & Grondzaken
Legal advisor Permits & Land and Lease

Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V.
Statutaire vestiging Den Haag - Handelsregister no. 0400869
Correspondentieadres: Postbus 28000, 9400 HH Assen
Bezoekadres: Schepersmaat 2, 9405 TA Assen
Tel: +31 (0)592 
Mobiel: +31 (0)6 
E-mail: @shell.com
Internet: http://www.nam.nl

Please note that CC-mails are stored seperately en read infrequently.

Disclaimer:
The information in this e-mail is confidential and intended solely for the person to whom it is addressed. If this message is not
addressed to you, please be aware that you have no authorization to read this e-mail, to copy it, to furnish it to any person other
than the addressee, or to use or misuse its content in any way whatsoever. Should you have received this e-mail by mistake, please
bring this to the attention of the sender, after which you are kindly requested to destroy the original message. 

De informatie in deze e-mail is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Indien de lezer van deze mededeling niet
de geadresseerde is, wordt u er hierbij op gewezen, dat u geen recht hebt kennis te nemen van deze e-mail, deze te kopiëren of te
verstrekken aan andere personen dan de geadresseerde, dan wel de inhoud daarvan op enigerlei wijze te gebruiken of misbruiken.
Indien u deze e-mail abusievelijk hebt ontvangen, wordt u vriendelijk verzocht de afzender daarvan op de hoogte te brengen en
vervolgens het originele bericht te vernietigen.
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bring this to the attention of the sender, after which you are kindly requested to destroy the original message. 

De informatie in deze e-mail is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Indien de lezer van deze mededeling niet
de geadresseerde is, wordt u er hierbij op gewezen, dat u geen recht hebt kennis te nemen van deze e-mail, deze te kopiëren of te
verstrekken aan andere personen dan de geadresseerde, dan wel de inhoud daarvan op enigerlei wijze te gebruiken of misbruiken.
Indien u deze e-mail abusievelijk hebt ontvangen, wordt u vriendelijk verzocht de afzender daarvan op de hoogte te brengen en
vervolgens het originele bericht te vernietigen.




