
 
 

 
 
 

 

 Schepersmaat 2  Postbus 28000  T +31 (0)592 36 91 11  
 9405 TA Assen  9400 HH Assen  BTW NL-801315670.B01 www.nam.nl 
 Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V. is statutair gevestigd te 's-Gravenhage - Handelsregister no. 04008869  

 
 

    
 Staatstoezicht op de Mijnen   Uw Ref.: INS-7466/21153770 
 T.a.v. Dhr. Ing. P.A.M. van den Bergen   NAM Ref: EP202112200686 
 Postbus 24037  Doorkiesnummer: 0592-362965 
 2490AA ’s-Gravenhage   
   Datum: 14 december 2022 
  

 
  

 Betreft: Reactie op het onderzoek toedracht scheur put ROW-2  
 

 
Geachte heer Van den Bergen,   
 
Naar aanleiding van uw brief van 21 juni 2021 als reactie op ons onderzoek naar de 
toedracht en consequenties van de scheur in de buitenbuis van waterinjectieput 
Rossum-Weerselo 2 (ROW-2)1 berichten wij u graag over te laatste stand van zaken. 
 
In uw brief vraagt u om nader onderzoek naar de oorzaak van de scheur in de 
buitenbuis, en verzoekt u ons om de definitieve versie van dit onderzoek binnen 6 
maanden na dagtekening van uw brief aan u te overleggen. Afgelopen periode is 
meerdere malen technisch overleg geweest tussen uw experts en die van ons, echter de 
definitieve resultaten van het onderzoek kunnen wij helaas niet voor 21 december aan u 
overleggen.  
 
Hiervoor zijn de volgende redenen: 
- Voor de beantwoording van de geomechanische vragen zijn 3D modelstudies nodig 

die vanwege hun complexiteit een aanzienlijke doorlooptijd kennen. 
- Recent overleg met uw experts heeft geresulteerd in aanvullingen op dit onderzoek. 
- Voor het uitvoeren van het geomechanische onderzoek en opstellen van de 

rapportages dient NAM specialistische consultants in te huren die niet direct 
beschikbaar zijn.   
 

Daarom verzoeken wij u middels dit schrijven ons extra tijd te geven om het complete 
onderzoek naar behoren af te ronden. Naar verwachting zal NAM de volledige 
eindrapportage uiterlijk 31 maart 2022 aan u kunnen toesturen.  
 
Omdat een groot aantal andere vragen uit uw brief wel beantwoord kan worden zullen 
wij u binnenkort een tussenrapportage toesturen waarin wordt ingegaan op de specifieke 
onderwerpen genoemd in bijlage 2 en 3 van uw brief van 21 juni jl.  
 
Wij hopen u hiermee zo volledig mogelijk geïnformeerd te hebben en zien uw 
instemming voor de extra tijd om het onderzoek af te ronden graag tegemoet.  
 
Dr Ir. S.F. Vroemen  
 

 
 
NAM Asset Manager Onshore South NL & DE  
 
1 Rapport ‘Onderzoek naar de toedracht en consequenties van de scheur in de waterinjectieput Rossum-Weerselo 
(ROW-2), Ref. no: EP202104200659, mondeling toegelicht op 18 mei 2021.  
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