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Geachte heer Van den Bergen,  
 
Naar aanleiding van uw brief van 21 juni 2021 stuur ik u een reactie op de door u 
gevraagde maatregelen en de beantwoording van uw vragen in een eindrapportage over 
de toedracht en consequenties van de scheur in de buitenbuis van waterinjectieput 
Rossum-Weerselo 2 (ROW-2) 
 
De eindrapportage omvat alle verzoeken en vragen zoals gesteld in uw brief en moet 
worden gezien als een aanvulling op de eerdere resultaten van het onderzoek naar de 
scheur in ROW-2 (NAM rapport EP202104200659, mei 2021). 
 
In deze brief blikken we voor de volledigheid eerst kort terug op de tussenrapportage. 
Vervolgens belichten we de bevindingen van de eindrapportage en kijken we vooruit 
naar de herevaluatie waterinjectie Twente. 
 
Tussenrapportage 
Op 23 december 2021 heeft u van NAM een tussenrapportage ontvangen over het 
onderzoek. In deze tussenrapportage werd ingegaan op enkele passages van uw brief en 
zijn de resultaten gepresenteerd van de analyse van annulaire drukken. Ook zijn de 
metingen van de staat van de binnen- en buitenbuis van ROW-7 gerapporteerd. 
 
NAM gaf aan blij te zijn met uw oordeel dat de NAM voldoende data heeft verzameld uit 
waterinjectieput ROW-2 voor deze gesloten is, en de data van voldoende kwaliteit is om 
onderzoek te kunnen doen naar het incident, dit mede op basis van een beoordeling van 
het ons rapport door een externe reviewer. 
 
Tevens erkende NAM dat het toenmalige monitoringsprogramma niet geschikt was om 
schade aan de buitenbuis van ROW-2 tijdig op te sporen. Wij waren het met u eens dat 
de scheur in de buitenbuis van ROW-2 niet tot acuut gevaarlijke situaties heeft geleid. 
 
Uit de analyses van de annulaire drukken van alle Twentse injectieputten vanaf de start 
van de injectie kwam geen vergelijkbare situatie als in ROW-2 naar voren, of een andere 
noemenswaardige gebeurtenis die zou kunnen duiden op een integriteits-probleem. 
 
NAM stond stil bij een passage in uw brief: onder ‘monitoringsverplichtingen (p. 3)’ en 
‘verscherpt toezicht (p. 12)’ merkt u op dat ‘de NAM een tijdige melding had moeten 
doen van de in 2017 geregistreerde drukdaling in de annulaire ruimte van de ROW-2 put 
en het nalaten hiervan kwalificeert u als ‘calculerend’. Wij herkennen ons niet in deze 
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kwalificatie. NAM onderschrijft de noodzaak voor het doen van tijdige meldingen van 
incidenten volledig, e.e.a. conform wetgeving, uw brief van mei 2018 en gemaakte 
werkafspraken. Ook bij ons gaan soms dingen fout, maar binnen NAM wordt een beleid 
gevoerd op het actief melden van incidenten of overtredingen van regelgeving of 
vergunningvoorschriften. Als wij op iets stuiten, dan melden wij dat ook. In dit geval 
heeft NAM de drukverlaging van circa 6 bar naar 0 bar niet herkend als een incident of 
gebeurtenis met mogelijk gevaar voor de volksgezondheid of schade voor het milieu. Wij 
zijn van mening dat dit naar maatstaven van 2017 een passende inschatting was. 
Mogelijk is hier in het ergste geval sprake geweest van een inschattingsfout. Van een 
bewust verzwijgen, zoals u in uw brief suggereert, is geen sprake geweest. 
 
Sinds 2020 is er voor operationele waterinjectie-putten een Minimale Annulus Pressure 
(MinAP) alarm/melding ingesteld die ook binnenkomt op kantoor. Daarnaast wordt 
jaarlijks het vloeistofniveau gemeten in de annulaire ruimte. Deze verbeteringen zijn 
opgenomen in een nieuwe versie van het waterinjectiemanagementplan. IT technisch 
wordt nog gestreefd naar een methode om belangrijke afwijkingen te onderscheiden van 
ruis. 
 
De staat van de binnen- en buitenbuis van ROW-7 is in kaart gebracht. De mechanische 
caliper metingen lieten zien dat de integriteit van de binnenbuis gewaarborgd is. 
Elektromagnetische en ultrasone metingen gaven geen aanwijzingen van een gebroken 
of vervormde buitenbuis. 
 
Eindrapportage 
Met verwijzing naar onze brief van 14 december 2021 waarin wij vragen om extra tijd 
om het onderzoek naar behoren af te ronden kan ik u mededelen dat nu ook het 
geomechanische werk is afgerond. Voor dit laatste heeft u uitstel verleend tot 31 maart 
2022 (SodM brief 21 dec. 2022, ref. 21315501).  
 
Volledigheidshalve ontvangt u van ons bij deze brief het volledige bestand aan 
documenten, inclusief de tussenrapportage. Om het overzicht te behouden in de 
hoeveelheid documenten hebben wij in bijlage 1 een geactualiseerde leeswijzer 
toegevoegd. Ook bijlage 2 “Aanvullend NAM onderzoek” is geactualiseerd door 
toevoeging van de antwoorden op de vier nog niet beantwoorde vragen zoals gesteld in 
de SodM brief van 21 juni 2021. Ten opzichte van de tussenrapportage zijn 4 nieuwe 
bijlagen toegevoegd: 
 

Bijlage 12, NAM brief van 14 december 2021 met verzoek om meer tijd 
Bijlage 13, SodM brief van 21 december 2021 met verlening van uitstel  
Bijlage 14, NAM brief van 23 december 2021 met tussenrapportage 
Bijlage 15, het “Subsurface scenarios” rapport dat het geomechanisch onderzoek 
bevat.  

 
Het Subsurface scenarios rapport (bijlage 15) beschrijft de mogelijke ondergrondse 
mechanismen die hebben geleid tot het ontstaan van een scheur in de buitenste buis 
van de injectieput Rossum-Weerselo-2 (ROW-2). Op basis van de bevindingen wordt 
beschreven wat de impact is voor toekomstige risico’s voor overige, in gebruik zijnde, 
waterinjectieputten in de lege gasvelden in Twente. 
  
Oorzaak van de breuk in ROW-2  
Het huidige rapport gaat uitgebreid in op de mogelijke mechanismen in de diepe 
ondergrond die een verklaring kunnen zijn voor de geobserveerde verschuiving van 
gesteentelagen die de scheur in de buitenbuis van waterinjectieput ROW-2 heeft 
veroorzaakt.  
 
Deze mechanismen zijn het gevolg van (historische) activiteiten in de Twentse 
gasvelden, zoals de productie van gas en de injectie van productiewater. Na studie is 
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gebleken dat er een aantal mogelijke mechanismen naar voren komt, waarbij het ene 
mechanisme het incident beter kan verklaren dan het andere. Daarbij moet 
vooropgesteld worden dat het niet mogelijk is om het optreden van bepaalde 
mechanismen volledig uit te sluiten. Ook bestaat de mogelijkheid dat het incident is 
veroorzaakt door meerdere mechanismen die tegelijk optraden en elkaar mogelijk 
beïnvloeden.  
 
Geomechanische berekeningen tonen aan dat het effect van koeling door het 
geïnjecteerde water in het relatief warme reservoir leidt tot de grootste 
spanningsveranderingen. Een ander belangrijk mechanisme is de verzwakking van 
mogelijke kleilagen door het contact met het relatief zoete injectiewater waardoor een 
spanning sneller ken leiden tot verschuiving van gesteentelagen. De berekeningen tonen 
verder aan dat de grootste verandering in de schuifspanningen plaatsvindt in het lege 
gasreservoir en in de onderste meters van de afsluitende laag. De kans op verplaatsing 
via bestaande laagvlakken dan wel breukvlakken is daarmee het grootst in deze zone 
waar zich ook de breuk in ROW-2 heeft voorgedaan. 
 
Andere spanningsveranderingen en verplaatsingen door drukdaling, wat zorgt voor 
compactie, en drukstijgingen zijn beperkt. Voor sterke natuurlijke zoutbeweging in de 
regio is weinig aanwijzing en het mechanisme waarbij anhydriet (de eerste afsluitende 
gesteentelaag boven het injectiereservoir) wordt omgezet naar gips lijkt op deze diepte 
niet te kunnen plaatsvinden. De relatieve ouderdom en sterkte van de buitenbuis van 
ROW-2 vergeleken met andere putten speelt vrijwel geen rol. 
 
Consequenties voor waterinjectie in Twente 
Het is belangrijk om te vermelden is dat het incident met de scheur in de buitenste buis 
in waterinjectieput ROW-2 niet heeft geleid tot schade aan de binnenbuis. Er is dus geen 
productiewater gelekt en er zijn geen negatieve gevolgen voor mens en milieu 
opgetreden. Er hebben zich geen acuut gevaarlijke situaties voorgedaan bij put ROW-2. 
 
De kans dat de andere beschikbare injectieputten in Twente (ROW-4, 5 en 7) beschadigd 
raken door een verschuiving/afschuiving van gesteente is kleiner dan voor ROW-2 omdat 
er zich geen grote breuken bevinden in de nabijheid van die putten. Bovendien zijn deze 
waterinjectieputten anders geconstrueerd. In deze putten wordt injectiewater in beide 
reservoirs geïnjecteerd. Bij een eventuele beschadiging van de buitenbuis zal het water 
altijd wegstromen in de lagen waarin al geïnjecteerd wordt en dus zal er feitelijk geen 
verandering van de situatie ontstaan. 
 
De afsluitende laag in Rossum-Weerselo wordt gevormd door een pakket van meer dan  
50 m anhydriet en haliet (steenzout). De door compactie ontstane anhydrietpakketten 
en het steenzout gelden als goede seals voor reservoirs. Met name door de 
aanwezigheid van steenzout is de kans verwaarloosbaar dat er lekkage kan ontstaan 
door de afsluitende laag. Steenzout gedraagt zich op deze diepte als een viskeuze 
vloeistof en kan daarmee schuifspanningen opnemen zonder dat het breekt. Dit gegeven 
zorgt ervoor dat de kans op gevolgen voor mens en/of milieu minimaal is, zelfs in het 
geval dat een put volledig afschuift. 
 
Tot slot 
In de update van het Twente Waterinjectie Management Plan is opgenomen dat zowel 
boven als onder de afdichting van de binnenbuis verbeterde surveillance en monitoring 
zal worden toegepast. Maatregelen daartoe zijn reeds geimplementeerd. De combinatie 
van annulaire vloeistofniveau-metingen en logging activiteiten in de binnenbuis zorgen 
er voor dat een eventuele scheur al in een vroeg stadium ontdekt zal worden en, mocht 
deze situatie zich voordoen, de put tijdig ingesloten kan worden. 
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Samenvattend zijn we van mening dat de water injectie activiteiten in Twente veilig en 
verantwoord uitgevoerd worden. Wij hopen dat we voldoende hebben onderbouwd dat 
put ROW-7 weer veilig in gebruik genomen kan worden. 
 
Conform uw advies zullen wij de resultaten van het ROW-2 onderzoek alsmede uw 

oordeel hierover meenemen in de alternatieven-weging die op dit moment wordt gedaan 

voor het verwerken van productiewater in Twente. 

 
Indien u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen heeft, geven wij u desgewenst 
graag een nadere toelichting. Wij hopen u hiermee zo volledig mogelijk geïnformeerd te 
hebben. 

Dr. Ir. S.F. Vroemen  
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