
 
 

 
 

Bijlage 1 – Leeswijzer 
 

 
Maatregelen; Gelet op de bevindingen, vraagt 
SodM van de NAM het volgende: 
 

Bijlage, documentatie, referenties 

  

 1. Nader onderzoek naar hetgeen zich heeft afgespeeld 
in de diepe ondergrond bij ROW-2, waarna de NAM de 
resultaten hiervan binnen zes maanden na de 
verzenddatum van deze brief overlegt aan SodM. In het 
uit te voeren onderzoek dienen ten minste de 
onderwerpen en aanvullende vragen uit respectievelijk 
Bijlage 2 en 3 bij deze brief te worden behandeld en 
beantwoord;  

 

 
Bijlage 2:  
Aanvullend NAM onderzoek 
(aangevuld voor vraag 1 t/m 4 ten 
opzichte van tussenrapportage).  
 
Bijlage 3:  
SodM slides ROW2 historical analysis, 
Paul Goedemoed, October 2021 
 
Bijlage 4:  
Logplot met GR over tijd 
 
Bijlage 5:  
ROW Logging Overview 
 
Bijlage 6:  
Reporting of Hold-Up Depths and 
Restrictions in well Rossum Weerselo 
2, Jacques van Vliet, 17-Nov-2021, 
EP202112200658 
 
Bijlage 15:  
Subsurface Scenarios for ROW-2 
Casing Shear  
 

 
2. direct stopt met injectie van productiewater via put 
ROW-7, totdat de NAM;  
a) haar aanvullende onderzoeken naar de toedracht van 
het incident in ROW-2 heeft afgesloten, en deze door 
SodM beoordeeld zijn;  
b) de staat van de binnen- en buitenbuis van ROW-7 in 
kaart heeft gebracht en SodM heeft overtuigd van de 
integriteit van deze put. De resultaten en de 
interpretatie hiervan dienen aan de IGM voorgelegd te 
worden zodra deze beschikbaar komen; en  
c) haar monitoringsprogramma voor de waterinjectie-
putten aanscherpt, deze aanscherping verwerkt in het 
waterinjectiemanagementplan (hierna: WMP) en dit 
aangepaste WMP ter instemming voorlegt aan de 
vergunningverlener.  
 

 
2a) 
Productie is gestopt.  
 
 
2b) 
Bijlage 7:  
Nederlandse samenvatting logging 
resultaten ROW-7A.  
 
Bijlage 8:  
Logging_data_ROW7A 
 
2c) 
Bijlage 9:  
Waterinjectie Management Plan 2021 
 
 

 

3. de resultaten van de analyse de consequenties van 
dit incident op het volledige, relevante putbestand, niet 
later dan 6 maanden na dagtekening van deze brief, ter 
controle aan de Inspecteur-generaal der Mijnen 
voorlegt. In deze analyse moet de NAM in ieder geval 
laten zien hoe zij met te lage annulaire drukken omgaat,  

 

 
Bijlage 10:  
Consequenties 
 

 
4. SodM hecht grote waarde aan het tijdig melden van 
incidenten. Daarom vraagt SodM de NAM om een 
analyse en de achterliggende gegevens van de annulaire 
drukken van alle Twentse injectieputten vanaf de start 
van de injectie. Deze analyse moet vergezeld gaan met 
een overzicht van alle meldingen aan SodM en 

 
Bijlage 11:  
Melden van Incidenten. 
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werkzaamheden aan de annulaire ruimte van de 
betreffende putten  
 

 
 
Correspondentie NAM/SodM 
 

 
Bijlage 12:  
NAM brief 14 december, aanvraag 
verlenging onderzoeksperiode 
 
Bijlage 13: 
SodM brief 21 december 2021 
“Reactie op verzoek uitstel onderzoek 
scheur ROW-2”,  
 
Bijlage 14:  
NAM brief 23 december, 
tussenrapportage 
 

 


