
Waarom organiseert nam deze 
informatiebijeenkomst?
Al tientallen jaren wint NAM in Schoonebeek 
olie. Bij de oliewinning in Schoonebeek komt 
ook productiewater vrij. Dit zoute water zit van 
nature in de diepe ondergrond. Het water wordt 
via een transportleiding getransporteerd naar 
de lege gasvelden in Twente. Daar injecteert 
NAM het water terug in de diepe ondergrond. 

WaterinjeCtie in tWente

Planning
De komende weken zal de Commissie voor de 
milieueffectrapportage en Deltares/TNO het 
onderzoek van commentaar voorzien. Daarna 
zullen deze reacties samen met het rapport van 
Royal HaskoningDHV aan de minister worden 
aangeboden die na een consultatieronde met 
belanghebbenden, bestuurders en NAM zal 
aangeven welke variant of varianten hij verder 
wil laten onderzoeken. Medio december zal de 
minister uiteindelijk een besluit nemen over welke 
methodiek zijn voorkeur heeft.

meer informatie
NAM publiceert regelmatig nieuws over de 
waterinjectie in Twente op haar website:
www.namintwente.nl

bron Van onze energie @NAMbv

Het afgelopen jaar is er aandacht geweest voor de waterinjectie die sinds 
2011 plaatsvindt in twente, met vragen die gericht zijn op de effecten van 
de waterinjectie op ons leefmilieu en op de ondergrond. de nederlandse 
aardolie maatschappij (nam) is zich bewust van het feit dat mensen 
hierover vragen hebben en begrijpt dat ook. Wij realiseren ons bovendien 
dat het moeilijk is om een goed beeld te krijgen van alle feiten rondom 
waterinjectie. Voor meer informatie kunt u altijd terecht op onze website 
www.namintwente.nl of op de gelijknamige facebookpagina. U kunt ons 
bij vragen ook een bericht sturen via het vragenformulier op onze website 
of via facebook en twitter.

Uit eerder onderzoek in 2008 kwam dit als de 
milieuvriendelijkste oplossing naar voren. 
Door een lekkage van de watertransportleiding 
naar Twente in het voorjaar van 2015, liggen 
oliewinning en waterinjectie op dit moment stil. 
NAM heeft van de vergunningverlener opdracht 
gekregen te onderzoeken of waterinjectie nog 
steeds de meest milieuvriendelijke oplossing is of 
dat er inmiddels andere alternatieven zijn voor 
waterinjectie. Dit onderzoek wordt begeleid 
door een begeleidingscommissie bestaande uit 
bestuurders uit Twente en Drenthe. Rondom de 
waterinjecties zijn eerder vragen en zorgen 
ontstaan, met name vanuit Noordoost-Twente. 
Daarom nodigt NAM, mede namens de 
begeleidingscommissie, u uit voor deze 
bijeenkomst.

Programma Van de aVond
Het onderzoek op hoofdlijnen naar de mogelijke 
alternatieven voor waterinjectie in Twente door 
het ingenieursbureau Royal HaskoningDHV is 
afgerond. Eerder zijn er informatiebijeenkomsten 
geweest over de mogelijke alternatieven. Nu zal 
Royal HaskoningDHV een toelichting geven op 
het onderzoek. In het eindrapport zijn alle eerder 
genoemde alternatieven onderzocht. Daarnaast 
zijn alle gestelde vragen over de waterinjectie 
en onderzoek gebundeld en van een antwoord 
voorzien in een nota van beantwoording.
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Woensdag 29 juni 2016
Van der Valk Hotel emmen
Verlengde Herendijk 50
Nieuw-Amsterdam / Emmen
Aanvang: 20.00 uur 
(zaal open: 19.30 uur)

maandag 4 juli 2016
bays zalen reutum
Kerkstraat 78, Reutum
Aanvang: 20.00 uur 
(zaal open: 19.30 uur)


