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Excellentie, 

 

Met deze brief wil ik u informeren over de bevindingen van NAM naar aanleiding van het 
onderzoek op hoofdlijnen naar alternatieven voor de verwerking van het productiewater uit 
de oliewinning Schoonebeek, zoals verwoord in het eind juni opgeleverde “Tussenrapport”. 
 
Dit onderzoek is in opdracht van NAM in 2015-16 door Royal HaskoningDHV (RHDHV) 
uitgevoerd, om invulling te geven aan de verplichting die NAM heeft inzake de aan NAM in 
2010 verleende vergunningen om het productiewater uit Schoonebeek te injecteren in lege 
gasvelden in Twente. Deze vergunningen vragen om elke 6 jaar een evaluatie uit te 
voeren, om te bezien of injectie van het water uit Schoonebeek in de diepe ondergrond van 
Twente nog steeds de meest geschikte verwijderingsmethode is, of dat er inmiddels andere 
methoden beschikbaar zijn die op de aspecten milieu, risico’s en kosten beter scoren. 
 
Op aangeven van Commissie m.e.r. is het onderzoek in twee delen gesplitst: 
- een eerste deel waarin de meest kansrijke alternatieven op hoofdlijnen worden 

beschreven. Dit heeft geresulteerd in het eind juni 2016 gepubliceerde Tussenrapport 
met zorgpuntennotitie. 

- een tweede deel waarin, na consultatie met de regio en belanghebbenden, door de 
minister van Economische Zaken één of twee voorkeursalternatieven worden 
aangewezen. Deze zullen vervolgens in meer detail uitgewerkt worden, waarna een 
besluit genomen kan worden over een eventuele aanpassing van de huidige 
verwerkingsmethode van het productiewater uit Schoonebeek. Dit zal resulteren in een 
eindrapport. 

 
Het evaluatieproces, dat reeds in 2015 begonnen is, is naar onze mening tot op heden een 
zorgvuldig proces geweest. 
 
Een onafhankelijke en betrokken begeleidingscommissie heeft het onderzoek gedurende 
2015-16 nauwgezet gevolgd. De begeleidingscommissie heeft aansluitend op de publicatie 
van het Tussenrapport verklaard dat naar het oordeel van de commissie het onderzoek 
goed en transparant is verlopen en dat de maatschappelijke vragen, zoals verwoord in een 
aparte zorgpuntennotitie, zorgvuldig in het onderzoek zijn meegenomen. 
 
Ook zijn, samen met de begeleidingscommissie, in totaal vier publieksavonden  
georganiseerd, zowel in Twente als in Zuidoost-Drenthe. Tijdens deze bijeenkomsten zijn 
de uitkomsten van het onderzoek aan belangstellenden toegelicht en was er gelegenheid 
voor vragen en discussie. 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Daarnaast is tijdens en aansluitend op het onderzoek gebruik gemaakt van reviews door 
onafhankelijke kennisinstituten en experts. 
 
Tussenrapport en Zorgpuntennotitie, RHDHV (28 juni 2016) 
Het Tussenrapport en de bijhorende zorgpuntennotitie bieden naar de mening van NAM 
een gedegen basis voor verdere besluitvorming. Het Tussenrapport geeft duidelijk weer 
wat de fundamentele verschillen zijn tussen de meest kansrijke alternatieven.  
De zorgpuntennotitie biedt duidelijke aanknopingspunten waar in de nadere uitwerking van 
de genoemde alternatieven aandacht aan geschonken dient te worden.  
 
Adviezen aan de minister van Economische Zaken over het Tussenrapport, 
Commissie m.e.r. en Deltares (september 2016) 
De Commissie m.e.r. en Deltares concluderen dat het Tussenrapport een goede basis 
vormt voor consultatie en besluitvorming. Wel wordt gevraagd om enkele verduidelijkingen. 
Deze zijn vervolgens verwerkt in een nieuwe versie van de samenvatting van het 
Tussenrapport, die op 30 september aan de minister van Economische Zaken is 
toegezonden. De Commissie m.e.r. en Deltares geven daarnaast een aantal suggesties 
voor het vervolg. 
 
Voorkeuren NAM met betrekking tot de 2

e
 fase van het onderzoek 

NAM wil blijven werken op een manier waarbij de veiligheid van mens en milieu niet in het 
geding is, de invloed op de leefomgeving minimaal is en aan geldende normen voldoet. Dit 
is niet alleen een streven, het is tevens verankerd in het Nederlandse vergunningen 
systeem. 
 
De uiteindelijke keuze voor een aanpassing van de huidige verwerkingsmethode van het 
Schoonebeek productiewater moet een technisch betrouwbare en robuust toepasbare 
oplossing bieden voor de komende decennia. 
 
Wereldwijd en ook in Nederland is de her-injectie in de diepe ondergrond, van water dat 
met de olie- en gaswinning uit de ondergrond mee naar boven is gekomen, de norm.  
 
Er is geen twijfel dat de huidige vergunde waterinjectie een veilige en zorgvuldige methode 
is. NAM heeft verschillende studies uitgevoerd en rapporten gepubliceerd over mogelijke 
risico’s zoals aardbevingen en het oplossen van zoutlagen in Twente als gevolg van 
waterinjectie. Deze rapporten zijn door internationale experts van de US Geological 
Survey,  de universiteiten van Clausthal en Parijs (ParisTech) en door SodM 
(Staatstoezicht op de Mijnen) beoordeeld. SodM en deze internationale experts hebben de 
conclusies van NAM bevestigd dat de waterinjectie in de ondergrond van Twente veilig kan 
gebeuren. Ook komt uit het Tussenrapport naar voren dat waterinjectie de meest 
milieuvriendelijke optie is die - mits goed uitgevoerd - bovendien de laagste kosten met 
zich meebrengt.  
 
Voor de lange termijn is de gecombineerde injectie van water in lege gasvelden in Twente 
en Zuidoost-Drenthe naar de mening van NAM de beste oplossing, waarbij op basis van 
beschikbare opslagcapaciteit een combinatie van Rossum Weerselo (Twente) met 
Schoonebeek diep (Zuidoost-Drenthe) en Coevorden (Zuidoost-Drenthe) het meest 
kansrijk lijkt.  
 
Daarom heeft NAM de voorkeur om waterinjectie in Twente en Drenthe (alternatief 4 in het 
Tussenrapport) verder uit te werken in het eindrapport van de evaluatie. Daarbij wil NAM 
aandacht besteden aan de risicoanalyse van de Drenthe velden, alsmede aan de 
mogelijkheden om het gebruik van mijnbouwhulpstoffen te minimaliseren. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Zuivering 
Recent heeft een aantal partijen (TU Delft en Salttech) zich gemeld met innovatieve 
zuiveringstechnologieën. NAM is en blijft geïnteresseerd in een optimale oplossing. NAM 
wil de aangegeven technologieën, samen met deze partijen, ter verbetering van de 
zuiveringsopties verder onderzoeken en detailleren in het eindrapport van het onderzoek. 
 
Slotopmerkingen 
NAM heeft de samenwerking met de begeleidingscommissie in de eerste fase van het 
onderzoek ervaren als nuttig en constructief. De begeleidingscommissie heeft ervoor 
gezorgd dat de zorgen van de regio zijn meegenomen. De kwaliteit en leesbaarheid van 
het Tussenrapport en de zorgpuntennotitie hebben duidelijk van de samenwerking  
geprofiteerd. NAM zal zich inzetten om de dialoog met belanghebbenden in de tweede fase 
constructief voort te zetten. 
 
Ik hoop u met deze brief voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u nog vragen hebben 
dan verneem ik dat graag. 
 

Hoogachtend, 

Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V. 

 

G.J.M. Schotman 
Directeur 

 




