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Assen, 26 augustus 2015 

 

Begeleidingscommissie ‘Herafweging productiewater Schoonebeek’ ingesteld 
 

Sinds 2011 injecteerde de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) productiewater afkomstig van de oliewinning 

uit het Drentse Schoonebeek in drie lege gasvelden in Twente. In de vergunningen die in 2010 aan de NAM zijn 

verleend staat dat het bedrijf zes jaar na de start van de activiteiten evalueert of de waterinjectie nog steeds de 

geëigende manier is om op lange termijn met het productiewater om te gaan. Deze evaluatie wordt vervroegd, mede 

op verzoek van inwoners van Twente, de betrokken gemeenten en provincies Overijssel en Drenthe. De onlangs 

ingestelde ‘Begeleidingscommissie herafweging productiewater Schoonebeek’ zal het evaluatieproces nauwlettend 

en kritisch volgen. 

 

Op 21 augustus vergaderde deze begeleidingscommissie voor de eerste keer. De commissie staat onder voorzitterschap 

van gedeputeerde E. Lievers van de provincie Overijssel. De gedeputeerde T. Stelpstra van Drenthe, de wethouders E. 

Volmerink (Tubbergen), A. Steggink (Dinkelland), J. Huizing (Coevorden), R. van der Weide (Emmen), en mw. N. Aarnink 

(waterschap Vechtstromen) zijn lid van de commissie. 

 

De NAM wil de evaluatie van de waterinjectie hiermee zo transparant mogelijk vormgeven. De mening van betrokken 

bewoners van Drenthe en Twente zal worden meegenomen in de evaluatie. Dat geldt ook voor de opinie van de lokale 

en provinciale politiek. De NAM wil in september 2015 het onderzoeksplan aan de begeleidingscommissie voorleggen. 

Onderdeel hiervan is onderzoek naar de alternatieven voor de verwerking van het zoute productiewater. Het bedrijf 

laat zich hierbij adviseren door het onafhankelijke advies- en ingenieursbureau Royal HaskoningDHV. De NAM streeft er 

naar de afweging van deze alternatieven begin 2016 klaar te hebben, vervolgens te bespreken met de 

begeleidingscommissie en daarna ter toetsing voor te leggen aan de landelijke Commissie voor de 

milieueffectrapportage. De verwachting is dat het totale evaluatieproces medio 2016 zal zijn afgerond. 

 

Noot voor de redactie, niet voor publicatie 

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: 

NAM Externe Communicatie, Ernst Moeksis 

Telefoon: 0592 368 222 

E-mail: ernst.moeksis@shell.com 

http://www.royalhaskoningdhv.com/nl-nl/nederland/over-ons/profiel
http://www.commissiemer.nl/
http://www.commissiemer.nl/

