
NAM Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V. 

taatstoezicht op de Mijnen 
Nr. 

1 SEP 2015 

Staatstoezicht op de Mijnen 
 

Inspecteur-generaal der Mijnen 
Postbus 24037 
2490 AA 's-Gravenhage 

Ref. 
15101289 

Brief Ref. 
EP201508212000 

Datum 
28 augustus 2015 
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Twente waterinjectie, mbt de injectieputten 

Geachte , 

In antwoord op uw brief waarin een reactie op het Evaluatierapport Twente waterinjectie\ 
mbt de injectieputten, willen wij reageren op de opmerkingen en acties die wij op 
21 juli 2015 van u mochten ontvangen. 

De opmerkingen hebben voor het merendeel betrekking op de inspectiemetingen die door 
NAM in putten Tubbergen 7 (TUB-7) en Tubbergen 10 (TUB-10) zijn gedaan, nadat 
eerdere observaties ertoe hadden geleid dat NAM put TUB-10 preventief had ingesloten in 
november 2013 (met uitzondering van een korte test in maart 2014). Aanvullend onderzoek 
heeft nu de integriteitsstatus van beide putten beter inzichtelijk gemaakt en aangetoond dat 
er nooit sprake is geweest van lekkage. 

Onderstaande nummering refereert aan de nummering in uw brief. 
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Opmerking 1 en 2. Addendum op het evaluatierapport van februari 2015 

Zoals gerefereerd in uw brief is nader onderzoek uitgevoerd en zijn metingen verricht op 
grond waarvan uw dienst eind mei 2015 is geïnformeerd. De nieuwste bevindingen 
aangaande de integriteit van waterinjectieputten TUB-7 en TUB-10 en de resultaten van de 
aanvullende metingen (PLT en temperatuurlogging) uitgevoerd op 1 april 2015 in TUB-10 
zijn nu, zoals verzocht, opgenomen in een addendum op het 3-jaarlijkse technische 
evaluatierapport. Zie hiervoor bijlage 1, waarin wordt aangetoond dat er geen sprake is van 
'undertorqued casing points' maar van speciale onderdelen met een andere diameter die 
een integraal onderdeel uitmaken van de oorspronkelijke verhuizing (zogenoemde collars). 
De aanvullende metingen en evaluaties tonen aan dat in beide putten geen lekkages zijn 
opgetreden. De integriteit van TUB-10 is op basis hiervan volledig gewaarborgd en kan 
daarom zonder risico weer voor waterinjectie gebruikt worden. 

^ Evaluatierapport Twente waterinjectie, EP201410210164, januari 2015 
Schepersmaat 2 
9 4 0 5 TA Assen 

Postbus 2 8 0 0 0 
9 4 0 0 HH Assen 

T +31 10)592 3ó 91 11 
BTW NL-801315670 .B01 wv/w.nam.nl 

Nederlandse Aardolie Mootschappij B.V is statulair gevestigd te 's^Giavenhage - Handelsregister no. 04008869 



BRON VAN ONZE ENERGIE 



Opmerking 3. Injectieput TUB-7 

De in uw brief genoemde waarborgen dat geen ongewenste stromingen langs de formatie 
plaatsvindt, bestaan uit het volgende. 

1. Tijdens normaal bedrijf wordt de integriteit van de tubing en de 7 inch productiecasing 
continue gemonitord door middel van de A- en B-annuli drukken. Een eventuele 
variatie in specifiek de B-annulusdruk is een primaire indicatie voor mogelijke integriteit 
issues (communicatie achter en/of door de 7 inch casing naar het reservoir). De B-
annulus in TUB-7 wordt, teneinde de druk goed te kunnen monitoren, op een lichte 
overdruk gehouden door de annulus op te vullen met stikstof Dit is voor het laatst in 
maart 2014 gebeurd en sindsdien is de B-annulus druk stabiel gebleven op 4-5 bar aan 
de oppervlakte. Gezien de lagere reservoirdruk zou een eventuele communicatie met 
het reservoir hebben geresulteerd in een daling van de annulaire druk. De stabiele 
annulaire druk is een duidelijke indicatie dat er geen communicatie tussen de B-
annulus en 7 inch casing en het reservoir plaatsvindt. 

2. Naast controle via annulaire druk monitoring, is de kwaliteit van het cement achter de 
diepe verhuizing in oktober 2013 geëvalueerd. Daarbij is geconcludeerd dat de 
integriteit van de cementatie zodanig is dat vloeistofstroming achter de productie 
casing ter hoogte van de verschillende zoutlagen uitgesloten kan worden. 

Bovenvermelde argumenten, samen met de resultaten van de PLT en temperatuurlogs 
geeft voldoende waarborgen dat er op dit moment geen risico voor ongewenste 
vloeistofstroming is en dat een eventuele verandering van die situatie tijdig gesignaleerd 
kan worden. 

Momenteel worden de gemeten wanddiktes en verschillende reparatie opties voor put 
TUB-7 bestudeerd en is er nog geen definitieve beslissing genomen betreffende de beste 
en meest effectieve wijze van reparatie. Deze keuze en de daarvan afhangende planning 
zullen worden gedeeld en besproken met SodM, naar verwachting in kwartaal 4 van 2015. 

Opmerking 4. Controlemetingen in de injectieputten 

In het evaluatierapport worden zogenoemde 'EMIT-PMIT' controlemetingen ( caliper 
surveys') in de diepe verhuizing in de injectieputten voorgesteld met een frequentie van 
eenmaal per 5 jaar. Gebaseerd op een eerste interpretatie van meetdata van TUB-7 en 
TUB-10, waarbij onverwachte wanddikte variaties werden gedetecteerd, werd alleen voor 
deze putten aanvankelijk een verhoogde frequentie van eens per drie jaar voorgesteld. 
Echter op basis van de huidige herinterpretatie van de data, die heeft aangetoond dat de 
wanddiktevariaties minder groot zijn dan initieël aangenomen en geen integriteit risico's 
met zich meebrengen, is er geen reden meer om een verhoogde monitoringfrequentie toe 
te passen. Daarom wordt voorgesteld om in alle water injectie putten 'EMIT-PMIT' 
controlemetingen uit te voeren met een frequentie van eenmaal per 5 jaar. 

EMIT-PMIT is de naam van de meetsondes van Schlumberger. 
PLT (Productie Logging Tool) en de temperatuur metingen zijn andere metingen en vormen 
geen onderdeel van de 'caliper'-metingen. 

wvm.nam.nl 
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Opmerking 5. Concept addendum op het water injectie management plan 

Het concept addendum op het waterinjectie management plan waarin een aangepast 
overzicht van controlemetingen in de injectieputten is ter beoordeling bijgesloten. Zie 
bijlage 2. Gezien de consistente resultaten van de caliper, PLT en temperatuur log data die 
alle aantonen dat er geen sprake is van lekkages, is er geen reden om aanvullende 
detectie methodes (zoals een PNDT - Noise Detection Tool) toe te passen. 

Transportleiding 

Over de transportleiding van productiewater tussen Schoonebeek en Twente en in het 
bijzonder de resultaten van het onderzoek naar de technische staat van deze leiding is 
binnenkort een technisch overleg gepland bij uw dienst op kantoor. 

Wij hopen u hiermee zo volledig mogelijk geïnformeerd te hebben. 

Met vriendelijke groet, 

Asset manager Land 
Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V 

www.nam.nl 
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Addendum to 3-yearly technical evaluation report: 

Technical evaluation of Twente water injection wells ROWS, R0W4, R0W7, R0W9 TUB? and TUBIO 3 
years after start of injection, EP doc. EP201410210164, January 2015 

New insights regarding the caliper readings in well TUEJ-7 and TUB-10 

PLT- and temperature survey in TUB-10 
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Nederlandse samenvatting 

De waterinjectieputten TUB-7 en TUB-10 zijn voormalige gasproductieputten geboord in respectievelijk 1953 en 
1974, die in het kader van Schoonebeek herontwikkeling olieproductie in 2009 geschikt zijn gemaakt voor het 
injecteren van injectiewater. Voor deze waterinjectie zijn in 2009 en 2010 ook de juiste vergunningen Wm-
vergunning en ontheffing Lozingenbesluit bodembescherming aangevraagd en verleend. 

In de waterinjectieputten TUB-7 en TUB-10 zijn in oktober en november 2013 wanddikte metingen uitgevoerd in de 
diepe verhuizing. De resultaten van de metingen op een diepte van 1463 mAHbdf (in TUB-7) en op een diepte van 
1827 mAHbdf (in TUB-10) waren onduidelijk en zijn na het opstellen van 3D-weergaven van het meetsignaal 
geïnterpreteerd en gerapporteerd als een niet volledig vastgedraaide schroefverbinding in de verbuizing. 

Omdat de 3D-weergaven verdere vragen opriep, met name met betrekking tot de lengte van de koppeling en de 
symmetrie van het profiel, is een vervolgonderzoek gestart. 

Uit bestudering van de samenstelling van de diepe verbuizing is naar voren gekomen dat tijdens het boren van beide 
putten, op genoemde dieptes, componenten zijn ingebouwd, die van belang waren voor het cementeren van de 
verbuizing. In TUB-7 betreft het een zogenaamde 'baffle-collar'. In TUB-10 gaat het om een zogenaamde 'DV-
collar', die het mogelijk maakte de verbuizing in twee stappen te cementeren. 

Uit het vervolgonderzoek wordt geconcludeerd dat: 

- De resultaten van de wanddikte metingen in beide putten volledig te verklaren zijn aan de hand van de 
componenten die tijdens de boring zijn ingebouwd in de diepe verbuizing 

- Volgens het nieuwe inzicht er geen twijfel is aangaande de integriteit van de verbuizing in de diepe ondergrond. 
Dit is in overeenstemming met de resultaten en conclusies van de PLT- en temperatuur metingen die in TUB-7 
(in maart 2014) en TUB-10 (april 2015, zie hieronder) zijn uitgevoerd 

- Als gevolg van bovenstaande is er geen reden om een aanvullende PNDT-meting uittevoeren om na te gaan of er 
vloeistofstroming achter de verbuizing plaatsvindt. 

Nader onderzoek in TUB-10 (in april 2015) is uitgevoerd om vasttestellen of vloeistof weglekt bij de 'DV-collar', 
om de relatieve injectiviteit in de ZeZ2C en ZeZ3C carbonaatlagen te meten en te controleren of er injectie in de 
ZeZlC (diepste) carbonaatlaag onder de 'DV-collar optreedt. 

Uit de resultaten van zowel de PLT-meting als de temperatuur meting blijkt dat: 

- Er geen lekkage optreedt, noch is opgetreden, bij de 'DV-collar' 
- Er geen vloeistofstroming plaatsvindt onder de ZeZ2C, en dus ook niet op de diepte van de 'DV-collar' 
- De relatieve injectiviteit 80% vs 20% is voor de (bovenste) ZeZ3C carbonaatlaag in verhouding tot de ZeZ2C 

Op grond van de hierboven vermelde bevindingen wordt geconcludeerd dat de integriteit van TUB-10 gewaarborgd 
is en dat de put volledig geschikt is voor verdere waterinjectie. 
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1. New insights regarding the calliper readings in wells TUB-7 and TUB-10 

A '"PMIT-A" (Multifinger Imaging Tool) casing calliper survey in TUB-7, was conducted in Q4 2013, indicating 
abnormal readings at a depth of 1464 mAHbdf directly opposite the ZeZ2H salt layer. A first interpretation of the 
3D-calliper image gave the impression that it concerned an undertorqued casing joint, as reported in the technical 
evaluation report (EP201410210164, January 2015). 

1 - 3D-calliper image of the undertorqued casing joint at 1464 mAIH df (figure 18 in the evaluation report) 

A similar calliper reading, also from a PMIT-A casing calliper survey that was conducted in TUB-10 in October 
2013, was identified at a depth of 1827 mAHbdf This reading was also interpreted to be due to an undertorqued 
casing joint. 

3D-calliper image of potentially undertorqued casing joint in TUB 10 at 1827 mAH df (figure 7 In the evaluation report) 

Since it was difficult to relate the 3D-images to the length and profile of the couplings and to explain the perfect 
alignment and symmetry of the ID-profile of the casing over the length shown in the 3D-calliper images, a further 
investigation was started. 

A close review of the original casing tally's for the wells identified that a 2"'' stage cementing collar (DV-collar) was 
installed at the given depth in TUB-10, whereas in TUB-7 a so-called baffle-collar was installed at 1462 mAHbdf 
(within metering accuracy drillpipe-logging depth). Both the baffle collar and the cementing collar are integral parts 
of the casing and the profiles of these collars are fully consistent with the calliper readings at these depths. Hence, 
the measured calliper profile (changing ID's) is not an abnormality, but actually fully consistent with the installed 
casing configuration. This insight indicates that the integrity of the casings of both wells at the observed depth is 
safeguarded. This conclusion is consistent with the findings and conclusions from the PLT and temperature surveys 
that were carried out in the wells in March 2014 (TUB-7) and April 2015 (TUB-10) (See section 2 below). 
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2. PLT- and temperature survey in TUB-10 

A PLT and temperature survey was carried out in TUB-10 on the 1̂ ' of April 2015. The objectives of the survey 
were to: 
- verify whether any fluid-loss occurs at a depth of 1827 mAHbdf, where the cementing collar is installed 
- quantify relative injection performance of ZeZ3C, ZeZ2C 
- check if there is any flow to the lower ZeZlC carbonates 
The PLT- and temperature survey data is presented in the figure on page 5. 

2.1 TUB-10 PLT main Findings and results 
Fullbore PBMS spinner and inline spinner were run together with temperature and pressure gauges to establish 
relative injection rates of ZeZ2C and ZeZ3C carbonates, to check for a potential leak below at the depth of the 
installed cementing collar (new information after executed survey) and to confirm if any injected water is going to 
the lower ZeZlC. All sur\'eys done under injecting conditions were at an estimated 2500 mVd injection rate. The 
findings of the full bore PBMS spinner are as follows: 
- All injected vvater is going into the ZeZ3C and ZeZ2C, with a split between the two formation of 80% to 20 %, 

respectively 
- Stationary spinner data (2500 m'/d, 10 min) does not indicate any spinner rotation above or below the 

cementing collar, i.e. no fluid-loss (leakage) at this point and also no flow into the lower ZeZlC. 
- Spinner data, during PLT logging runs at various speeds, indicates a potential but very minor upflow below the 

ZeZ2C perforations 
Conclusion: There are no indications that injected fluid leaks-ofFat the cementing collar al 1827 mAHbdf 

2.2 Temperature survey results 
A temperature survey was run before, during and after injection to pick up a cooling signal arising from cold water 
injection (figure below). The results are listed below: 
- the cooling effect from regular injection (measured two days after cessation of injection), is still visible across 

and between the ZeZ3C and ZeZ2C perforations (profile "temp after 2 days shut in") 
- under static conditions, the water column below the ZeZ2C perforations shows a gradual warming effect with 

increasing depth beyond the geothermal gradient 
- during injection, the temperature gauge only records the temperature of the cold injection vvater (blue line), 

except in the vvater column below the ZeZ2C perforations, where a gradual temperature increase with depth is 
observed. 

- 1 hr after cessation of injection, a gradual warming is observed in response to the geothermal heat influx in the 
top part of this same column (profile " temp 1 hr after injection") 

- 2 hr after cessation of injection this effect becomes more apparent. The overall temperature log becomes more 
reminiscent of the conditions measured 2 days after the first shut in. 

- The shut-in period seems too short to enable the geothermal heat to fully warm up the injection zones as well as 
the water column above the shallowest perforations. 

- temperature logging over time does not indicate any anomalous gradients across the zones where the collar is 
installed, suggesting there is evidence for anomalous fluid flow 

Conclusion: There is no sign of any potential vvater leak-off at the depth of the cementing collar. 
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TUB-IO PLT- and temperature survey 
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Concept 

Addendum Waterinjectie Management Plan 

Voorstel om het surveillance programma voor waterinjectie 
en de tabel voor jaarlijkse rapportage aantepassen 
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1. Inleiding 
Referererend aan het Waterinjectie Management Plan dat is opgesteld in augustus 2009 voor de 
injectie van Schoonebeek productiewater in leeggeproduceerde gasvelden in Twente worden in dit 
document wijzigingen voorgesteld met betrekking tot het surveillance programma (ref. hoodstuk 4) 
en de jaarlijkse rapportage (ref. hoodstuk 7). Voor de overige hoodstukken worden geen wijzigingen 
voorgesteld. 
De aanpassingen van het waterinjectie management plan, zoals bijgevoegd bij de aanvraag, hebben 
instemming nodig van het bevoegd gezag (ministerie van EZ/SodM). 

2. Voorstel aanpassing surveillance programma 
In tabel 1 worden de voorgestelde activiteiten weergegeven die als onderdeel van het surveillance 
programma zullen worden uitgevoerd op putten die in operatie zijn. Dus uitgezonderd zijn de putten 
die voor langere tijd zijn ingesloten en niet worden gebruikt voor waterinjectie. De wijzigingen in 
vergelijking met tabel 2 (hoofdstuk 4) van het Waterinjectie Management Plan zijn in rood 
weergegeven. 
Tabel 1 laat zien dat de calipermeting in de diepe verbuizing is toegevoegd en dat de injectiviteitstest 
('step-rate' test, SRT) en de 'fall-off-test niet langer als standaard volgens het surveillance 
programma wordt uitgevoerd. 

Tabel 1 - Overzicht van voorgestelde surveillance activiteiten die uitgevoerd worden op de in operatie zijnde putten. 

Test Frequentie (Mogelijke) follow-up 
Injectiedebiet en -druk Dagelijks Vergelijking met injectiedruk limiet 

Onderzoek/injectiviteitstest indien 
onverwachte veranderingen worden 
waargenomen/mogelijk insluiten put 
Calibratie van de modellering 

Waterkwaliteit/-
samenstelling 

1 keer per week (analyse 
beperkt aantal geselecteerde 
parameters) 
1keer per maand (analyse alle 
parameters) 

Aanpassing waterbehandeling op de OBI 
Calibratie van de modellering 

Reservoirdruk 1 keer per jaar Calibratie van de modellering 
Meting van bodem put 1 keer per jaar Uitdiepen van de put 
Caliper injectiebuis 1 keer per jaar Vervangen van injectiebuis 
Caliper diepe verbuizing 1 keer per 5 jaar Indien onregelmatigheid wordt waargenomen 

dan volgt verder ondezoek 
(zoals PLT, T-logging en/of CBL*) 

Injectiviteitstesten (SRT) Ad-hoc, indien nodig gezien de 
actuele injectiviteit 

(Zuur-)stimulatie 
Calibratie van de modellering 

'Fall-off- testen Ad-hoc, indien nodig gezien de 
actuele injectiviteit 

Calibratie van de modellering 

Hoeveelheid gebruikte 
mijnbouw hulpstoffen 

Continu Aanpassen injectie mijnbouw hulpstoffen 

' Een CBL is niet mogelijk in ROW-7. De dikte van de de injectiebuis is SVa", met een restrictie van 2'X", terwijl de diepe 
verbuizing een diameter heeft van 954". Deze overgang is te groot om een CBL accuraat uit te kunnen voeren. Na het 
cementeren van de S^ ' verbuizing tijdens de boring, is een CBI uitgevoerd, die laat zien dat het cement van uitstekende 
kwaliteit is. 

Het is belangrijk op te merken dat de activiteiten erop gericht zijn om vasttestellen dat: 

• de integriteit van de afdekkende bovenliggende anhydriet- en zoutlagen blijft gewaarborgd. 
Hiervoor wordt dagelijks gemeten of de injectiedruk aan het oppervlak de afgesproken 
druklimiet niet overschrijdt. 

• de actuele reservoirdruk niet hoger wordt dan de oorspronkelijke reservoirdruk (dat is de druk bij 
aanvang van de gasproduktie) 

• door het dagelijks meten van de debiet, accuraat wordt bijgehouden hoeveel water in elke put 
wordt geïnjecteerd 

• de integriteit van de injectiebuis en de diepere verbuizing gewaarborgd is, ter voorkoming van 
mogelijke oplossing van zoutlagen achter de verbuizing. Hiervoor zullen in de putten die 
operationeel zijn in 2015 en 2016 caliper metingen worden uitgevoerd in zowel de injectiebuis 
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als in de diepe verbuizing. De calipermeting in de diepe verbuizing is toegevoegd naar 
aanleiding van de studies voor TUB-7 en TUB-10. 
Daarnaast worden dagelijks in elke put de annulaire drukken gemonitoord. 

de watersamenstelling zal worden gemeten conform de Waterinjectievergunning en het 
Waterinjectie Management Plan die gedurende de eerste vier jaren al gehanteerd zijn. 

Het voorgestelde programma voldoet daarom aan alle in de beschikking vastgestelde voorschriften 
voor waterinjectie. 

Na 4 jaar blijkt dat de injectiviteits- en 'fall-off'-testen niet de gewenste informatie opleveren. Dit komt 
vooral omdat: 

• de injectiedruk dermate laag is dat injectie niet gebeurt onder fracturing condities, en 
• in de carbonaat formatie(s) waarin water wordt geïnjecteerd van nature scheuren/scheurtjes 

aanwezig zijn. 

3. Voorstel aanpassing jaarlijkse rapportage 

Tabel 2 is opgenomen in het waterinjectie management plan om jaarlijks de waterinjectie gegevens 
te rapporteren aan het bevoegd gezag. De gegevens worden ieder jaar gedeeld in het eerste 
kwartaal opvolgend het jaar van waterinjectie. De geplande gegevens (volgens FDP revisie in 2007) 
zijn weergegeven in de groene balken. 

Uit de meest recente rapportage over 2014 (jaar 4) blijkt dat de oorspronkelijk geplande lange 
termijn waterinjectieprofielen, zoals weergegeven in het oorspronkelijke ontwikkelingsplan (FDP-
plan), geen goede referentie meer zijn. Hoewel de actuele data afjvijkt van de geplande data 
(primair is er minder water geïnjecteerd), is de integriteit van het waterinjectieproces, noch de 
putintegriteit in het geding geweest. Daarom wordt voorgesteld de te rapporteren injectiegegevens te 
veranderen. In tabel 2 is in rood weergegeven voor welke injectiegegevens wordt voorgesteld deze 
aan te passen. 
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Tabel 2 - Voorgestelde jaarlijkse rapportage van waterinjectie gegevens voor iedere put (weergegeven voor de eerste 10 jaar). In rood zijn de gegevens weergegeven waarvan wordt 
voorgesteld deze te veranderen. 

Voor aanvang 
gasproduktie 

Bij aanvang 
waterinjectie 

Jaar 
1 

Jaar 
2 

Jaar 
3 

Jaar 
4 

Jaar 
5 

Jaar 
6 

Jaar 
7 

Jaar 
8 

Jaar 
9 

Jaar 
10 

Uiteindelijke 
situatie 

Voor aanvang 
gasproduktie 

Bij aanvang 
waterinjectie 

Uiteindelijke 
situatie 

Actuele pompdruk bar 
Pompdruklimiet bar 
Actuele reservoir druk bar 
Verwachte reservoirdruk aan 
einde injectiejaar bar Zesjaarlijkse aanpassing met nieuwe prognose die getoetst is tegen vergunningskader 

Acutele maximale injectiedebiet m'/d 

iniecliedebiet 
m /̂d Zesjaarlijkse aanpassing met nieuwe prognose die getoetst is tegen vergunningskader 

Cumulatief geïnjecteerd volume min m 

qeïniecteerd volume 
min Zesjaarlijkse aanpassing met nieuwe prognose die getoetst is tegen vergunningskader 

Opslag capaciteit reservoir min m'* 
Actuele vullingsgraad % 

vullinasaraad 
Zesjaarlijkse aanpassing met nieuwe prognose die getoetst is tegen vergunningskader 

De prognose profielen worden in principe als onderdeel van de zesjaarlijkse technische evaluatie aangepast of tussentijds indien daar een duidelijke 
aanleiding voor is. 
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