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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 samenvattende 
tussenrapportage. Omdat voor de beantwoording van de geomechanische vragen meer 
onderzoek nodig is zal de volledige eindrapportage naar verwachting uiterlijk 31 maart 
2022 aan uw dienst worden verstuurd. 

 
Deze tussenrapportage moet worden gezien als een aanvulling op de eerdere resultaten 
van het onderzoek naar de toedracht en consequenties van de scheur in de waterinjectie 
put Rossum-Weerselo 21 (verder: ROW-2) in de vorm van een rapport met nummer 

EP202104200659 (verder: het rapport). Dit rapport is door ons op 18 mei 2021 
mondeling toegelicht. 
 

NAM is blij 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. 
 
NAM erkent dat het toenmalige monitoringsprogramma niet geschikt was om schade aan 

de buitenbuis van ROW-2 tijdig op te sporen. Wij zijn het met u eens dat de scheur in de 
buitenbuis van ROW-2 niet tot acuut gevaarlijke situaties heeft geleid. 
 
 
Tussenrapportage 
Omdat deze tussenrapportage onderdelen bevat van zeer diverse aard zijn deze 
ondergebracht in bijlagen 2 t/m 11. In bijlage 1 vindt u een leeswijzer voor de gehele 

tussenrapportage. 

 
De analyse van de annulaire drukken van alle Twentse injectieputten vanaf de start van 
de injectie is gereed. Hieruit komen geen vergelijkbare situatie als in ROW-2 naar voren, 
of andere noemenswaardige gebeurtenis die zou kunnen duiden op een integriteits-
probleem. 
 

 
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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 BRON VAN ONZE ENERGIE 
 
 
 
 

In uw brief merkt u onder ‘monitoringsverplichtingen (p. 3)’ en ‘verscherpt toezicht (p. 
12)’ 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 kwalificatie. NAM onderschrijft de 

noodzaak voor het doen van tijdige meldingen van incidenten volledig, e.e.a. conform 
wetgeving, uw brief van mei 20182 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 vloeistof niveau 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 laten zien dat de integriteit van de binnenbuis gewaarborgd is.  

Elektromagnetische en ultrasone metingen geven geen aanwijzingen van een gebroken 
of vervormde buitenbuis. 
 
Samenvattend zijn we van mening dat de water injectie activiteiten veilig en 

verantwoord uitgevoerd worden.  
 
 

Het vervolg 
Uiterlijk 31 maart 2022 zal NAM ook de antwoorden op de geomechanische vragen 
indienen. We hopen u met deze gegevens te kunnen overtuigen dat NAM alle risico’s van 
waterinjectie in de diepe ondergrond afdoende beheerst. 
 
In uw brief merkt u op dat de resultaten van dit vervolgonderzoek van belang acht voor 
de alternatieven-weging die op dit moment wordt gedaan voor het verwerken van 

productiewater in Twente. De selectie en de beschrijving van deze alternatieven is 
inmiddels gereed en deze zult u binnenkort ontvangen. In de volgende fase vindt de 
weging plaats van deze alternatieven ten opzichte van de huidige water injectie. 
Conform uw advies zullen wij de resultaten van het ROW-2 onderzoek in deze weging 
meenemen. 
 

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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SodM brief mei 2018,’Calamiteitenmeldingen omtrent Olie en Gas’, kenmerk 18087832.  

 


