Begeleidingscommissie herafweging productiewater Schoonebeek
Kort verslag vierde bijeenkomst, maandag 16 november 2015, Provinciehuis Zwolle
Aanwezig:
Erik Lievers,
gedeputeerde Overijssel (voorzitter)
Tjisse Stelpstra,
gedeputeerde Drenthe
Jeroen Huizing,
wethouder Coevorden
René van der Weide, wethouder Emmen
Debbie Wimmers,
beleidsmedewerker Drenthe
Leo Heitbrink,
beleidsadviseur Vechtstromen (vervangt mw. Aarnink)
Rob Heetland,
communicatieadviseur Overijssel
Sanne van Deelen,
communicatieadviseur Overijssel (t.b.v. Begeleidingscommissie)
Arie van Haeringen,
development manager NAM
Ben Teuben,
projectleider herafweging productiewater Schoonebeek NAM
Maarten Veldhuizen,
government relations manager NAM
Evert Holleman,
projectleider CE evaluatie, RHDHV
Pierre Wimmers,
communicatieadviseur NAM
Harrie Hamstra,
beleidsontwikkelaar Overijssel (verslag)
Met kennisgeving afwezig:
Erik Volmerink,
wethouder Tubbergen
Alfons Steggink,
wethouder Dinkelland
Nettie Aarnink,
lid dagelijks bestuur Vechtstromen
Erik Lievers opent de vergadering om 18.35 uur, en de agenda wordt vastgesteld.
Recente ontwikkelingen
Erik Lievers gaat in op de motie-Jansen die op 11 november jl. in de begrotingsvergadering van
Provinciale Staten is aangenomen; hij geeft aan dat de staten hiermee afwijken van de lijn die hij
een week eerder met de statencommissie had besproken, met als strekking eerst het uitzoeken
van alternatieven, en dan – zonodig – een brief aan de minister. Hij stelt zich voor om nu eerst het
gesprek met minister Kamp te voeren (op 19 november), parallel een brief voor te bereiden, met
de statencommissie op 25 november de stand van zaken te bespreken, en daarna als GS een
besluit te nemen. Hij stelt vast dat hij in deze situatie niet goed de rol als voorzitter van deze
commissie kan vervullen; hij blijft dat wel doen tot er, bij voorkeur deze week, wordt afgesproken
wie van de andere commissieleden die rol op zich wil nemen.
Arie van Haeringen licht enkele ontwikkelingen toe, aanvullend op hetgeen in vorige bijeenkomsten
al is gemeld.

Aan de voorbereiding van de frack bij het kleine veld Den Velden wordt nog gewerkt.

NAM denkt een goede oplossing te hebben gevonden voor de reparatie van de transportleiding,
op zodanige wijze dat niet op uitkomsten van het onderzoek wordt vooruitgelopen, maar de
kosten van de reparatie wel worden terugverdiend.
Dezer dagen zal NAM met SodM over deze optie spreken, en daarna zal een besluit worden
genomen. Arie van Haeringen schetst daarbij een mogelijk tijdpad.
De bespreking leidt tot de conclusie dat NAM naar verwachting op dinsdag 17 november aan de
voorzitter zal melden hoe het besluitvormingstraject bij NAM zal verlopen.
Op de informatieavond op 23 november kan met de dan beschikbare informatie hierover
rekening worden gehouden.
Communicatieplan Begeleidingscommissie
Tjisse Stelpstra geeft aan dat hij de formuleringen op twee punten niet correct vindt; onder de
doelstelling moet het rolaspect ‘kritisch volgen van het proces’ worden toegevoegd, en de passage
in de kernboodschap over verantwoordelijkheid moet anders worden geformuleerd.
Voortgang van het onderzoek
Evert Holleman geeft een schets van de longlist van opties voor verwerking van het
productiewater. Daarin zijn die in een viertal groepen geclusterd:
1. een cluster van opties zonder waterinjectie in de ondergrond,
2. een cluster van opties met zuivering waarbij (veel) minder water wordt geïnjecteerd,
3. een cluster van opties met injectie van het productiewater, en
4. overige opties.
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Evert Holleman en Ben Teuben onderstrepen dat ‘de lijst nog open staat’ in de zin dat andere
opties (varianten) nog in de longlist-afweging kunnen worden meegenomen.
Elk van de opties zal worden beoordeeld op een aantal criteria; het overzicht zal in een matrixvorm
(kolommen) gepresenteerd worden. Dan gaat het met name om de toelichtende tekst bij de ‘score’
in de matrix.
In de bespreking merkt Erik Lievers op dat er ook een kolom ‘maatschappelijk draagvlak’
opgenomen moet worden. Verder vraagt hij aandacht voor de weging van de criteria onderling.
Evert Holleman geeft aan dat daar geen ‘toverformule’ voor is, de onderbouwing van de
beoordeling zal hier van groot belang zijn. Verder is in deze fase het criterium ‘technisch
realiseerbaar’ sturend. Als voorbeeld wordt genoemd de volledige verwerking van het
productiewater door afvalverwerkende bedrijven: op het technische criterium zal deze optie
negatief scoren, de afvalverwerkende bedrijven hebben niet voldoende capaciteit om het hele
volume te verwerken. Ander voorbeeld: lozing op de Waddenzee zal op het criterium beleid
negatief scoren, gelet op de status van de Waddenzee als World Heritage (Unesco).
Erik Lievers vindt een ‘score’ op een plus/min-niveau, of een groen/geel/rood-niveau, niet
fijnmazig genoeg. René van der Weide verwacht dat de commissie in de volgende fase een soort
‘productbladen’ kan beoordelen. Erik Lievers ziet uit naar een voldoende fijnmazige invulling
daarvan.
Afgesproken wordt dat Ben Teuben en Harrie Hamstra afspraken maken voor het meenemen van
de ambtelijke adviseurs van de leden van de Begeleidingscommissie, opdat deze de leden van de
commissie van een goed advies kunnen voorzien vóór de volgende bijeenkomst van de commissie
met de NAM.
Evert Holleman geeft vervolgens een indicatief zicht op opties die mogelijk de short list gaan
vormen. Geconcludeerd wordt dat deze indicatie op de informatieavond op 23 november ook
getoond kan worden.
Over de planning merkt Ben Teuben op dat de definitieve onderzoeksopzet deze week via het
ministerie van EZ naar de commissie voor de m.e.r. gestuurd zal worden, die op grond van haar
inzichten een reactie (‘richtlijnen’) zal geven.
Afgesproken wordt dat de planning – de tabel uit de onderzoeksopzet – ook op de informatieavond
op 23 november gepresenteerd kan worden.
De leden van de begeleidingscommissie kunnen het definitieve onderzoeksplan, overeenkomstig de
afspraken in hun eigen organisatie, verspreiden.
De bespreking wordt om 20.10 uur afgesloten.
Afsprakenlijst van 16 november 2015:
a. De Begeleidingscommissie beslist zomogelijk in loop van deze week over verschuiving van het
voorzitterschap binnen de commissie.
b. NAM geeft op dinsdag 17 november bericht aan Erik Lievers over wanneer NAM besluit neemt
m.b.t. reparatie transportleiding.
c. Het communicatieplan van de Begeleidingscommissie wordt op twee punten bijgesteld.
d. Op 23 november (informatieavond van de Begeleidingscommissie voor omwonenden) kan
longlist / meest waarschijnlijke opties short list door Evert Holleman getoond worden. Idem
m.b.t. de planning van het onderzoek(sresultaten).
e. Ben Teuben en Harrie Hamstra maken een afspraak over het meenemen van de ambtelijke
adviseurs m.b.t. stappen van longlist naar shortlist.
f. Ben Teuben en Harrie Hamstra maken voorstel voor een reservering van vergaderdata van de
Begeleidingscommissie in 2016 (t/m april).
g. Onderzoeksopzet kan naar staten, raden, algemeen bestuur waterschap gezonden worden.
Nog openstaande punten van de afsprakenlijst van 26 oktober 2015:
a. Lievers heeft inmiddels negatieve reactie ontvangen van een beoogd persoon op de vraag of hij
als ‘externe autoriteit’ t.a.v. het onderzoek en de (rol van de) Begeleidingscommissie wil
optreden.
b. NAM verwacht in december duidelijkheid te krijgen over inspectie van de hele
transportinfrastructuur, waarna de bevindingen tijdig met de BC gedeeld worden.
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