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Na een welkomstwoord van Erik Lievers en een voorstelrondje geeft Arie van Haeringen, aan de
hand van een uitgereikte set sheets, een toelichting op de herafweging productiewater
Schoonebeek.
In het gesprek is ingegaan op de vraag of er een keuze is met betrekking tot de CEafwegingsmethodiek, zoals die in de periode 2004-2005 is ontwikkeld en beoordeeld is door de
MERcie. Uit het gesprek wordt duidelijk dat aanvulling op de destijds gehanteerde methodiek
mogelijk is, maar dat er op zich geen (nieuwe) keuze is tussen methodieken (er is geen andere
uitgewerkte methodiek).
Planning:
Arie van Haeringen geeft aan dat NAM het voorstel voor het onderzoeksplan in september aan de
begeleidingscommissie (BC) wil voorleggen. Daarin zal worden aangegeven welke alternatieven
NAM vooralsnog niet zou willen onderzoeken; de BC kan aangeven dat het plan aangepast zou
moeten worden. Daarna wil NAM het plan aan de commissie voor de MER voorleggen.
Het streven is om de onderzoeken begin 2016, na bespreking in de BC, ter beoordeling aan de
commissie voor de MER voor te leggen. Mogelijk leidt dat advies nog tot aanvullende
onderzoeksvragen. NAM streeft er naar om medio 2016 een herafweging voor te leggen waar de
BC ook achter kan staan.
Arie van Haeringen geeft op de vraag ‘en wat dan?’ aan dat de vergunning gewoon doorloopt, en
dat aanpassing van de productiewaterafhandeling aan een mogelijk andere conclusie (dan
voortzetting van de huidige afvalwaterinjectie) dan nog enige tijd – afhankelijk van de inhoud – zal
kunnen duren.
Rol BC:
De leden van de BC hechten aan zuiverheid van rol. Dat betekent dat NAM een eigen
verantwoordelijkheid heeft in het communiceren, waarbij vanuit de partners in de BC wel over
toon, inhoud e.d. kan worden geadviseerd. De BC moet een kritische en onafhankelijke rol
vervullen, en dat moet ook naar buiten toe duidelijk zijn, met twee kernelementen: worden de
zorgen uit de omgeving goed in de onderzoeksopdracht meegenomen, en wordt daarover op de
goede manier gecommuniceerd.
De BC en NAM stellen een communicatieplan op, met een communicatieprotocol (spelregels), onder
andere om elkaar niet ‘via de media’ te verrassen.
Op de vraag van de NAM hoe om te gaan met zorgpunten van andere partijen (als LTO, Vitens,
Staatsbosbeheer) is de conclusie dat het de verantwoordelijkheid van NAM is om met deze partijen
contact op te nemen. De leden van de BC denken mee over welke partijen dan betrokken zouden
moeten worden, en de BC zal kritisch kijken of – ook – deze vragen goed worden meegenomen in
het onderzoek. Genoemd werden al Landschap Overijssel, Natuurmonumenten, WMD.
Met een maandelijkse frequentie voor BC-vergaderingen wordt ingestemd. Erik Lievers zal een
voorstel doen voor tijd en plaats voor de volgende vergaderingen.
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Communicatie nu:
Erik Lievers stelt voor dat Overijssel een aanzet doet voor een brief die elk van de BC-partners kan
gebruiken voor communicatie over de herafweging en de BC. Deze aanzet stuurt hij maandag
24/dinsdag 25 augustus aan de andere leden van de BC en de NAM. Hij wil hierover eerst een
mededeling doen in de Overijsselse statencommissie op woensdagochtend 26 augustus, voordat
deze boodschap verder naar buiten gaat. Aan de media kan, als er vóór 26 aug naar gevraagd
wordt, gemeld worden dat eerst de staten geïnformeerd worden. Daarmee stemmen de overige
leden van de BC in.
Hervatting afvalwaterinjectie:
Hervatting van de sinds medio april stil liggende afvalwaterinjectie is in de omgeving een gevoelig
punt. NAM geeft aan dat men in september verwacht een ‘technisch’ antwoord te hebben, dat dan
aan SodM wordt voorgelegd. Erik Lievers geeft aan dat hij geen toetsingsrol beoogt, maar dat de
BC wel haar rol bij dit traject moet bezien – de communicatie en beeldvorming wordt het beste
gediend als de BC-leden tijdig worden meegenomen in het traject, als NAM aan de bestuurders
‘comfort geeft’ voordat er iets naar buiten gaat. NAM zegt toe hier voor te zorgen.
NAM geeft aan behoefte te hebben aan een lijstje van personen die meteen moeten worden
geïnformeerd als er iets onverwachts, van buiten, gebeurt. Dat wordt in het
communicatieplan/protocol meegenomen.
Afspraken:
a. Harrie Hamstra zorgt dat de Drentse leden van de commissie ook de beschikking krijgen over
de vragen die vanuit Overijssel (gemeenten, provincie) aan de minister van EZ en de NAM zijn
voorgelegd.
b. De leden van de BC geven aan de NAM aan welke partijen verder benaderd moeten worden om
eventuele zorgen en vragen te inventariseren.
c. De leden van de BC bezien of zij in hun organisaties voldoende deskundigheid hebben om het
onderzoeksplan te beoordelen en hen in hun rol als BC-lid te adviseren, dan wel welke
deskundigheid verder nodig is. (NAM biedt aan om desgewenst ambtenaren nader voor te
lichten en mee te nemen op locatie.) Hiervoor wordt ambtelijk vooroverleg gepleegd tussen de
provincies en gemeenten.
d. De leden van de BC bezien welke rol zij vanuit hun organisatie in de BC willen invullen, en
welke ambtelijke ondersteuning zij daarbij (gezamenlijk dan wel voor individueel) nodig
hebben.
e. Communicatiemedewerkers van NAM en provincie nemen het initiatief om te komen tot een
communicatieplan. Daarin kan ook een aanbod voor informatie aan raden, staten en hun
commissie worden opgenomen.
f. Erik Lievers doet een voorstel voor data, tijden en plaatsen voor de bijeenkomsten van de BC.
g. Erik Lievers doet een voorstel voor een brief over de start van de BC; kernpunten:
onafhankelijke en kritische rol van de BC, scope van de BC, globale tijdpad.
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