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NAM NIEUWSBRIEF

Sectie 01

Offshore leven op 1.5 meter!
Tijdens de coronacrisis gaat het werk offshore gewoon door. Met een vitaal
team dat minimaal nodig is om de productie draaiende te houden.
Iedereen heeft een eigen hut en maakt zelf schoon.

Tijdens de coronacrisis gaat het werk offshore gewoon door. Met een vitaal team dat minimaal nodig is om
de productie draaiende te houden. Iedereen heeft een eigen hut en maakt zelf schoon. Ook op het
platform moet onderling anderhalve meter afstand worden gehouden. Maar hoe doe je dat als je twee
weken lang met een hecht team op een platform zit?
 
Dagmar Aarts interviewde NAM’s Production Unit manager Lennard Luijt voor het e-magazine van
Industrielinqs.
 
Lees het volledige artikel op industrielinqs.nl
 
 

Ondertekening Afsprakenkader gaswinning Ternaard
Het Afsprakenkader Ontzorging Gaswinning Ternaard is ondertekend.
Voorzitter Albert van der Ploeg plaatste 20 mei 2020 als laatste zijn
handtekening onder dit document tijdens een Skype-vergadering van de
werkgroep OOT. Deze werkgroep heeft het afsprakenkader opgesteld.
Eerder deze maand tekenden minister Eric Wiebes, burgemeester
Johannes Kramer, gedeputeerde Douwe Hoogland, Wetterskip-bestuurder
Otto van der Galien en NAM-directeur Johan Atema het document.
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Het Afsprakenkader Ontzorging Gaswinning Ternaard is ondertekend. Voorzitter Albert van der Ploeg
plaatste 20 mei 2020 als laatste zijn handtekening onder dit document tijdens een Skype-vergadering van
de werkgroep OOT. Deze werkgroep heeft het afsprakenkader opgesteld. Eerder deze maand tekenden
minister Eric Wiebes, burgemeester Johannes Kramer, gedeputeerde Douwe Hoogland, Wetterskip-
bestuurder Otto van der Galien en NAM-directeur Johan Atema het document.
 
De overheden ondertekenden het document als blijk van waardering voor de inhoud van het document en
omdat zij zich inhoudelijk achter de afspraken scharen. Met het Afsprakenkader ligt vast hoe de belangen
van de omgeving worden geborgd als de gaswinning start. Door de COVID19-beperkingen was een
bijeenkomst in Ternaard niet mogelijk. De bestuurders plaatsten daarom thuis, of als het mogelijk was op
kantoor, hun handtekening waarna het document naar de volgende ondertekenaar werd verstuurd. De
werkgroepleden zagen woensdagavond 20 mei via de webcam hoe Albert van der Ploeg zijn handtekening
plaatste. Daarmee werd het document waar de werkgroep een jaar geleden mee startte, definitief.
 
Het Afsprakenkader is opgesteld door de werkgroep Ontzorging Omgevingsproces Ternaard (OOT). Deze
werkgroep bestaat naast de overheden uit een vertegenwoordiging van lokale en regionale
belanghebbenden waaronder de dorpsbelangen van Ternaard en Wierum, Fêste Grûn, LTO Noardeast-
Fryslân, Thús Wonen en een aantal individuele inwoners. Albert van der Ploeg is onafhankelijk voorzitter.
 
De door de werkgroep met NAM gemaakte afspraken zijn aanvullend op de wet- en regelgeving en hebben
onder andere betrekking op:
 

extra monitoring, zoals het uitvoeren van representatieve gebouwopnamen (‘nulmetingen’) en het
opzetten van een netwerk van versnellingsmeters;
criteria voor beëindigen van gaswinning na door gaswinning veroorzaakte bevingen;
afhandelen van mijnbouwschade met het nieuwe onafhankelijke landelijke schadeprotocol;
communicatie en informatievoorziening naar de omgeving tijdens de projectuitvoering (locatie-aanleg,
boring en pijpleiding werkzaamheden) en na de start van de gaswinning;
oprichting van een Stichting Waakhûn, bestaande uit de belanghebbenden om toe te zien op de
uitvoering en borging van het Afsprakenkader.

 
Met de ondertekening van het Afsprakenkader start een nieuwe fase voor de werkgroep. De komende
periode ligt de nadruk op de uitwerking van een aantal onderwerpen, zoals het opstellen van een Meet &
Monitoringsplan en een Communicatieprotocol.
 
Het Afsprakenkader komt voort uit het Omgevingsproces Ternaard. Het ministerie, de regionale overheden
en NAM betrekken in dit proces de omgeving vooraf bij de mogelijke gaswinning uit het gasveld Ternaard.
Ook de Investeringsagenda, waarbij NAM en de overheid samen 60 miljoen euro aan inkomsten uit de
gaswinning afdragen aan een regionaal gebiedsfonds, is een resultaat van dit Omgevingsproces. Met het
gebiedsfonds kan de sociaal-economische structuur van de regio de komende jaren een stevige impuls
krijgen.

Tweede fase weghalen gasputten Uiterburen begonnen
De afgelopen maand zijn verschillende werkzaamheden uitgevoerd als voorbereiding op het
definitief weghalen van alle aanwezige gaswinningsputten op de locatie Uiterburen in
Zuidbroek. Vanaf 15 juni is de tweede fase van start gegaan.
 
Locatie Uiterburen
De locatie Uiterburen is al sinds 2008 buiten gebruik en de volledige bovengrondse installatie is
verwijderd. Als laatste stap moeten de achtergebleven gaswinningsputten worden opgeruimd. In totaal 10
putten zullen zoals de planning er nu uitziet rond september 2020 definitief worden weggehaald. Dit doet
de NAM met een speciaal hiervoor ontworpen opruimtoren.

De afgelopen maand zijn verschillende werkzaamheden uitgevoerd als voorbereiding op het
definitief weghalen van alle aanwezige gaswinningsputten op de locatie Uiterburen in
Zuidbroek. Vanaf 15 juni is de tweede fase van start gegaan.
 
Locatie Uiterburen
De locatie Uiterburen is al sinds 2008 buiten gebruik en de volledige bovengrondse installatie is
verwijderd. Als laatste stap moeten de achtergebleven gaswinningsputten worden opgeruimd. In totaal 10
putten zullen zoals de planning er nu uitziet rond september 2020 definitief worden weggehaald. Dit doet
de NAM met een speciaal hiervoor ontworpen opruimtoren.
 
Tweede fase: voorbereidingen weghalen gasputten
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Vanaf 15 juni is de tweede fase van de werkzaamheden gestart. Tijdens deze fase wordt er gewerkt aan
10 gaswinningsputten. Hierbij worden de gasputten door middel van cementpluggen op verschillende
dieptes definitief afgesloten. Deze werkzaamheden vinden gedurende dagdienst plaats (vanaf 7.00 uur tot
19.00 uur s ’avonds). Als voorbereiding, en tijdens deze werkzaamheden, zal er een aanzienlijke
hoeveelheid materiaal van en naar de locatie worden vervoerd. Het kan zijn dat enkele werkzaamheden in
het weekend zullen worden uitgevoerd. De werkzaamheden op de locatie zullen naar verwachting geen
overlast voor de omgeving tot gevolg hebben.
 
Meer informatie over het opruimen van locaties.

Vergunningsaanvraag vereenvoudiging gaswinningslocatie Warffum
NAM heeft op 12 juni een milieuvergunning aangevraagd bij het ministerie
van Economische Zaken en Klimaat over het ‘decomplexen’ van locatie
Warffum. Deze vergunning is nodig om een groot gedeelte van de locatie
Warffum te ontmantelen en door middel van een transportleiding direct
aan te sluiten op de locatie Grijpskerk.

NAM heeft op 12 juni een milieuvergunning aangevraagd bij het ministerie van Economische Zaken en
Klimaat over het ‘decomplexen’ van locatie Warffum. Deze vergunning is nodig om een groot gedeelte van
de locatie Warffum te ontmantelen en door middel van een transportleiding direct aan te sluiten op de
locatie Grijpskerk.
 
Wat is ‘Decomplexen’?
Decomplexen is een activiteit waarbij een gaswinningslocatie eenvoudiger wordt ingericht. De locatie
Warffum heeft nu nog een aantal installaties waaronder een gas drooginstallatie, een installatie voor de
opslag van aardgascondensaat en een fakkel. Door het vereenvoudigen van de locatie worden deze
installaties overbodig en kunnen weggehaald worden.
 
Wat betekent dit voor de locatie Warffum?
Het is de bedoeling de locatie door middel van een nieuwe korte pijpleiding aan te sluiten op de bestaande
Gasunie pijpleiding die rechtstreeks naar de locatie Grijpskerk gaat. Hierdoor wordt het natte
(onbehandelde) gas dat uit de gasput komt niet meer op de locatie gedroogd en zijn de gas
drooginstallatie en aardgascondensaat opslagtanks en de aanwezige fakkel net buiten de locatie niet meer
nodig.
 
Deze onderdelen zullen na het verlenen van de vergunning en het uitvoeren van deze aanpassing
weggehaald worden. Hierdoor zal er bovengronds niet veel meer van de gasbehandelingsactiviteiten
zichtbaar zijn en zijn transporten van aardgascondensaat en het gebruik van de fakkel niet meer nodig. De
werkzaamheden hebben alleen betrekking op de bovengrondse installaties en heeft geen gevolgen voor de
hoeveelheden te winnen gas, deze blijft onveranderd.
 
Vergunningstraject
NAM zal op 12 juni een Omgevingsvergunning Milieu met een vrijwillige Milieu Effect Rapportage (MER)
indienen. Deze procedure zal ruim 6 maanden in beslag nemen en op verschillende momenten worden
gepubliceerd door het bevoegd gezag in locale kranten en in de staatcourant.

Mijlpaal GZI terrein: start bouw van het zonnepark 
GZI-terrein klaar voor nieuwe en duurzame functie

De afgelopen periode is het ‘zonnepark’-gebied op het GZI-terrein
klaargemaakt voor haar nieuwe en duurzame functie. Het begin van de
bouw van een zonnepark is één van de eerste zichtbare ontwikkelingen op
het terrein. In totaal komen er 28.500 zonnepanelen met een vermogen
van 12 megawatt. De verwachting is dat het zonnepark eind 2020 gereed
is en een hoeveelheid elektriciteit kan leveren die gelijk staat aan het
jaarlijkse elektriciteitsgebruik van circa 4.000 Nederlandse huishoudens.
 
Lees het volledige artikel op de website van NAM. 
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Warm onthaal woonzorglocaties Drenthe
Woensdag 20 mei werd de spelersbus van FC Emmen feestelijk en muzikaal ontvangen bij het ‘Hendrik
van Boeijen Oord’ in Assen. Bewoners zongen FC Emmens clublied ‘Rood wit rood wit rood wit aan de bal’
en speelden een partijtje voetbal met de clubmascotte SIBI.

Woensdag 20 mei werd de spelersbus van FC Emmen feestelijk en muzikaal ontvangen bij het ‘Hendrik
van Boeijen Oord’ in Assen. Bewoners zongen FC Emmens clublied ‘Rood wit rood wit rood wit aan de bal’
en speelden een partijtje voetbal met de clubmascotte SIBI. Het was de eerste van vijf locaties die de bus
vol met cadeautjes in het kader van ‘denk eens aan een ander in deze tijd’ aandeed. De overige
woonzorglocaties waar cadeaus afgeleverd zijn bevinden zich in Rolde, Emmen, Coevorden en Zuidwolde.
 
Bij een volgende locatie stond het G-voetbalteam in FC Emmen voetbaltenue klaar om de bus te
verwelkomen. Onder hen bevonden zich ook een fan van het eerste uur en deelnemers van de vorige jaar
gehouden NAM-FC Emmen G-sportdag. Mascotte SIBI zorgde voor blije gezichten, deelde naast cadeautjes
handkussen uit en is nog al eens op de foto gezet. 
 
“Het was super leuk vandaag en onze cliënten hebben heel erg genoten, heel erg bedankt hiervoor en de
cadeautjes zullen zorgvuldig aan de cliënten worden uitgedeeld.” Aldus een van de begeleiders. Deze actie
is mogelijk gemaakt in samenwerking met Drenthe Tours, FC Emmen, Naoberschap United en NAM.

Forse stikstofreductie door nieuwe methode
Op verschillende plaatsen in Nederland ontmantelt de NAM de komende
jaren oude gaswinningsputten. Veel van die locaties liggen in of nabij
Natura 2000-gebieden, waardoor er strenge eisen aan de uitstoot gesteld
worden. Een slimme inzet van aggregaten met Denox-installatie, en als het
mogelijk is in combinatie met netstroom, zorgt dat het werk zo schoon
mogelijk kan worden gedaan. De Denox-installaties zijn van de firma
Bredenoord.

Op verschillende plaatsen in Nederland ontmantelt de NAM de komende jaren oude gaswinningsputten.
Veel van die locaties liggen in of nabij Natura 2000-gebieden, waardoor er strenge eisen aan de uitstoot
gesteld worden. Een slimme inzet van aggregaten met Denox-installatie, en als het mogelijk is in
combinatie met netstroom, zorgt dat het werk zo schoon mogelijk kan worden gedaan. De Denox-
installaties zijn van de firma Bredenoord.
 
Een Denox-installatie zorgt voor 90% minder uitstoot als we op het aggregaat draaien. Zonder dat krijgen
we in de Natura 2000-gebieden onder de huidige regelgeving geen vergunning, zelfs in combinatie met
een netaansluiting aldus Marten Boersma, senior electrical engineer NAM
 
Het is een bijzondere karavaan die op het moment in de gemeente Emmen en daarna door Noord-
Nederland reist. Een opruimtoren, een machine die boorbuizen úit de grond draait in plaats van erin boort,
wordt elke keer op een nieuwe locatie opgebouwd, met alle toebehoren. Daaronder: twee grote
containeraggregaten van Bredenoord met elk een Denox-installatie, die NOx* afvangt en omzet in onder
meer water. “Geen enkele boorlocatie is hetzelfde,” vertelt Marten Boersma. “Soms zijn we ergens
maanden, soms zes dagen. Dat vraagt per locatie om een energieplan op maat.”
 
Extra strenge eisen
Al een aantal jaren betrekt de NAM de optie van netstroom in het uitdenken van locatieplannen. Het is
soms goedkoper en zorgt voor minder uitstoot. Maar vaak is zoveel energie nodig, dat op piekmomenten
netstroom niet voldoende is. Dat is op te vangen met aggregaten, alleen de verandering in de
stikstofregelgeving zorgde voor een nieuwe uitdaging. Boersma: “Met een aggregaat van tien jaar oud,
zoals wij die hebben, voldoe je acuut niet meer aan de regels. Vandaar dat we om ons heen keken.
Bredenoord had eerder Denox-aggregaten geleverd op een boorlocatie van ons en kan de koppeling tussen
netstroom en aggregaten goed uitdenken en inrichten. Daarom zijn ze nu een vast onderdeel van onze
karavaan.” Bredenoord modificeerde daarvoor ook de combinatie van aggregaat en Denox-installatie,
zodat de totale installatie lager is en in zijn geheel op een lage oplegger te vervoeren is.
*NOx 
Stikstofoxiden (afgekort tot NOx) is een verzamelnaam voor de binaire verbindingen van zuurstof en
stikstof
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