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Informatiebrief

Boring nieuwe gasproductieput NAM-locatie aan de Papendijk in Spijkenisse
Geachte heer/mevrouw,
Als omwonende van onze gaswinningslocatie aan de Papendijk in Spijkenisse informeren wij u graag over de
geplande boring van een nieuwe gasproductieput op deze locatie.
Werkzaamheden
Aankomende 2 maanden zullen diverse voorbereidende werkzaamheden plaatsvinden op de locatie zodat de
locatie gereed is voor de komst van de boortoren. Bij deze werkzaamheden zal voornamelijk gewerkt worden
gedurende dagdiensten van 7:00 uur tot 19:00 uur, waarbij extra transporten plaatsvinden en onder meer een
hijskraan zichtbaar zal zijn.
Begin februari zal de boortoren “Synergy-2” van het bedrijf DrillTec worden opgebouwd. Op basis van de huidige
planning verwachten wij dat de boortoren ongeveer tot medio maart 2020 aanwezig zal zijn om een nieuwe
gasproductieput naar het gasveld Spijkenisse-Intra te boren. De werkzaamheden met de boortoren zullen 24 uur
per dag, 7 dagen per week gaan duren. Ook voor deze werkzaamheden zullen extra transporten plaatsvinden.
Extra maatregelen
Om al deze werkzaamheden veilig en zonder hinder voor de omgeving te kunnen uitvoeren heeft NAM op haar
eigen terrein een speciale parkeerruimte ingericht waar iedereen verplicht is te parkeren. Het parkeren van
personeel buiten deze parkeerplekken is niet toegestaan. Tevens zal er gedurende de werkzaamheden ook een
extra geluidswand op het terrein geplaatst worden om mogelijke geluidshinder te voorkomen. Lichthinder van de
boortoren trachten we te voorkomen door de verlichting goed af te stellen en te richten op alleen de locatie.
Contact
Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met Marcel Pater. U kunt hem
bereiken via telefoonnummer 0592-364030 of per e-mail via marcel.pater@shell.com. Mocht u hinder
ondervinden van onze werkzaamheden dan kunt u 24 uur per dag telefonisch terecht bij onze centrale
meldkamer op telefoonnummer 0592 36 40 00. Het geniet de voorkeur om eventuele hinder zo spoedig mogelijk
aan ons te melden zodat wij gericht actie kunnen ondernemen.
Meer informatie over dit project kunt u vinden op www.nam.nl of op één van onze social mediakanalen.
Met vriendelijke groet,

Hugo Oskam – NAM Production Unit manager West-Nederland
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